
 
 

บทที่ 6  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 

 
อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 

อาจารยท์ัศนี ดวงรัตน์ 
อาจารย์สุทิน เกษมสุข 

อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 1 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
เรื่องที่   

6.1  ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย 
6.2  ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 

 6.3 หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
6.4  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 6.5 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
 
แนวคิด 

1. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้  
ซึ่งความประพฤตินั้นต้องเป็นไปในทางที่ดีงาม 

2. จรรยาบรรณมีความส าคัญต่อนายหน้าประกันวินาศภัยเองและต่อส่วนรวม เพราะเป็นเสมือนเครื่องหมาย
แห่งการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามท านองคลองธรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะ
ป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจากความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล คือ 1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี  
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการด าเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส 3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและ
สังคม 4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการท างานร่วมกัน 5) ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานจากการ
กระท าที่อาจผิดกฎหมาย และ 6) พนักงานของบริษัทมีขวัญก าลังใจในการท างานเป็นการเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ 

3. จรรยาบรรณแตกต่างจากกฎหมาย ปดยที่จรรยาบรรณนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย์ เพราะเป็นเรื่องของจิตส านึกความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อท าแล้วเป็นการ
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความภูมิใจที่ได้ท า อาจมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษ
ส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่มอาชีพเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายนั้น เป็นบทบัญญัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ าสุดของมนุษย์ เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน 
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4. จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย มี 6 ประการ ได้แก่ 1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปดยตลอด 4) รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้
มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
หรือตามกฎหมาย 5) ประกอบธุรกิจปดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความ
ปปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ และ 6) ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการ
ปฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

5. นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคล  อันได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดีต่อ
ลูกค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย 3) การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น 4) การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ 
และหน่วยงานที่ก ากับดูแล 5) การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง 6) การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน 7) การปฏิบัติที่ดีต่อ
คู่ค้า 8) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และ 9) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

6. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
2. เปรยีบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
3.  อธิบายหลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
4.  อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
5.  วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 1 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
เรื่องที่   

6.1  ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย 
6.2  ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 

 6.3 หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
6.4  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 6.5 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
 
แนวคิด 

1. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้  
ซึ่งความประพฤตินั้นต้องเป็นไปในทางที่ดีงาม 

2. จรรยาบรรณมีความส าคัญต่อนายหน้าประกันวินาศภัยเองและต่อส่วนรวม เพราะเป็นเสมือนเครื่องหมาย
แห่งการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามท านองคลองธรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะ
ป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจากความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล คือ 1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี  
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการด าเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส 3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและ
สังคม 4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการท างานร่วมกัน 5) ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานจากการ
กระท าที่อาจผิดกฎหมาย และ 6) พนักงานของบริษัทมีขวัญก าลังใจในการท างานเป็นการเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ 

3. จรรยาบรรณแตกต่างจากกฎหมาย ปดยที่จรรยาบรรณนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย์ เพราะเป็นเรื่องของจิตส านึกความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อท าแล้วเป็นการ
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความภูมิใจที่ได้ท า อาจมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษ
ส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่มอาชีพเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายนั้น เป็นบทบัญญัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ าสุดของมนุษย์ เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน 
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คู่ค้า 8) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และ 9) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

6. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค ์  

เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
2. เปรยีบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
3.  อธิบายหลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
4.  อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
5.  วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 

 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 6.1  
ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่ด าเนินภายใต้หลักการส าคัญข้อหนึ่งคือ หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle 
of Utmost Good Faith) ซึ่งใช้บังคับกับคู่สัญญาประกันภัย ได้แก่ ผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ต่างกับธุรกิจ
การค้าทั่วไปที่อาศัยเพียง “ความซื่อสัตย์” (Honesty) ทั้งสองค านี้มีความแตกต่างกัน ส าหรับการค้าทั่วไป ในเรื่อง
ของความซื่อสัตย์นั้น ภาษาอังกฤษมีส านวนว่า “Let the buyer beware” ซึ่งตรงกับค าในภาษาละตินว่า Caveat 
Emptor” หมายความว่า ผู้ซื้อเป็นฝ่ายที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอง แต่ความสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith) 
นั้นตรงกับส านวนในภาษาละตินว่า Uberrimae Fidei และใช้กับสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเท่านั้น ดังจะขอ
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในเรื่องของการไม่แจ้งข้อเท็จจริงว่า ในทางการค้าทั่วไป “การนิ่งไม่ถือว่าปกหกถ้าไม่ถาม”  
นั่นคือถือว่ามีความซื่อสัตย์แล้ว แต่ส าหรับการประกันภัยนั้น “การนิ่งถือว่าปกหกแม้ว่าไม่ถาม” เช่น นายสมศักดิ์ไปซื้อ
รถยนต์ที่เต็นท์บริการ หากนายสมศักดิ์ถามผู้ขายทุกอย่าง เช่น อายุรถ อัตราการกินน้ ามันของรถยนต์ ฯลฯ แต่ไม่ถามว่า
รถเคยชนหนักหรือชนคนตายมาก่อนหรือไม่ ทั้งๆ ที่ผู้ขายรู้ความจริง แต่นายสมศักดิ์ไม่ได้ถาม ผู้ขายก็ไม่ตอบ ถือว่า
ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ ถ้านายสมศักดิ์ทราบในภายหลังว่ารถที่ซื้อไปเคยชนหนักหรือชนคนตาย จะไปต่อว่าผู้ขายว่าปกหก
ไม่ได้ แต่ถ้าหากน าหลักความสุจริตอย่างยิ่งมาใช้ ผู้ขายจะต้องบอกให้ทราบ มิเช่นนั้นถือว่าเป็นการปกหก ปดยจะอ้างว่า
ผู้ซื้อไม่ถามไม่ได้ ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ที่จะอยู่ในอาชีพประกันภัยนี้จะต้องมีคุณสมบัติสูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอาชีพ  
ทั่วๆ ไป (ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล, 2558)  

นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย ปดยได้รับค่าบ าเหน็จ 
ผู้ที่มีอาชีพนี้จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะความรู้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ท าหน้าที่ใน
ธุรกิจที่ปดยหลักการต้องมีความสุจริตอย่างยิ่ง และมีความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการประกันวินาศภัย รวมถึง
มีความความรับผิดชอบต่อเงินค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าที่ต้องน าส่งบริษัทประกันวินาศภัย บุคคลที่ประกอบอาชีพ
นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการท างานของตน 
 
1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541 ได้ให้ความหมายของ “จรรยาบรรณ” ว่า หมายถึง 
“ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่ อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” ซึ่งความประพฤติใดๆ ที่ถูกก าหนดขึ้น 
 
 

1 http://www.royin.go.th/dictionary/ 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-5 
 

เป็นจรรยาบรรณนั้นต้องเป็นความประพฤติที่เปี่ยมด้วยจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม คือด ารงไว้ซึ่งความดีงาม
นั่นเอง  

จรรยาบรรณ มีแม่ค า คือ จรรยา ซึ่งมีความหมายว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ เช่น 
จรรยาแพทย์ นิยมใช้ในทางที่ดี เมื่อพูดว่า มีจรรยา หมายความว่า มีความประพฤติที่ดี ส่วนค าที่คล้ายคลึงกัน คือ 
จริยา นั้น มีความหมายว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ผู้รู้และนักวิชาการ ได้ให้ความหมายของค าว่า 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม ไว้หลากหลายและมีการใช้แทนกันในหนังสือหลายเล่ม กล่าวได้ว่า จริยธรรม เป็นธรรม 
ในการประพฤติที่ดีที่ตระหนักรู้ได้ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีเท่านั้น ปดยสรุปเมื่อกล่าวถึงจรรยาบรรณของอาชีพหรือ
วิชาชีพใดจึงหมายถึงข้อก าหนดความประพฤติที่ดีงามของอาชีพหรือวิชาชีพที่องค์กรอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ จัดท าขึ้น
นั่นเอง เช่น จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแพทย์ และจรรยาบรรณนายหน้าประกันภัย เป็นต้น 

 นอกจากนั้น องค์กรหลายแห่งยังมีการก าหนดประมวลความประพฤติในชื่อต่างๆ กัน เช่น ประมวลข้อพึง
ปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) ประมวลจริยธรรม (Code of 
Ethics) และประมวลจริยธรรมและความประพฤติ (Code of Ethics and Conduct) ซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงเนื้อหาสาระ
ของจริยธรรมที่คล้ายคลึงกัน  
 
2. ความส าคัญของจรรยาบรรณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราปชวาทไว้ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ว่า 

“การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง” 

จากพระบรมราปชวาทที่ได้ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า จรรยาบรรณเป็นคุณธรรมที่ทุกอาชีพต้องประพฤติ
ปฏิบัติ หากไม่ประพฤติปฏิบัติแล้ว อาจจะเกิดความเสียหายได้ การมีความรู้ความสามารถในการท างานให้ส าเร็จเพียง
อย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอที่จะได้รับความเชื่อถือ ยกย่องและให้เกียรติได้ 

ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล (2558) ได้สรุปความส าคัญของจรรยาบรรณไว้ 2 ข้อใหญ่ คือ 
 1) มีค่าต่อตนเอง กล่าวคือ ความมีจรรยาบรรณหรือจริยธรรม จะท าให้บุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม  
มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเอ้ืออาทร มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ น่าคบหา มีเสน่ห์ในตัวเอง ผู้คนอยากเข้าใกล้ เพราะเข้าใกล้
แล้วเกิดความสบายใจ ที่ส าคัญคือ จะเป็นคนไม่เอาเปรียบใคร ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ และได้ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงธรรม 
ผู้ที่เที่ยงธรรมจะไม่ค านึงถึงรุ่นพี่รุ่นน้อง ไม่มีพรรคพวก ไม่มีค าว่าญาติ ผิดคือผิด ถูกคือถูก ไม่ท าสิ่งผิดให้เป็นถูก  
เพราะความเป็นเพื่อนหรืออยู่รุ่นเดียวกัน เป็นญาติกัน เป็นต้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 6.1  
ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่ด าเนินภายใต้หลักการส าคัญข้อหนึ่งคือ หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle 
of Utmost Good Faith) ซึ่งใช้บังคับกับคู่สัญญาประกันภัย ได้แก่ ผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ต่างกับธุรกิจ
การค้าทั่วไปที่อาศัยเพียง “ความซื่อสัตย์” (Honesty) ทั้งสองค านี้มีความแตกต่างกัน ส าหรับการค้าทั่วไป ในเรื่อง
ของความซื่อสัตย์นั้น ภาษาอังกฤษมีส านวนว่า “Let the buyer beware” ซึ่งตรงกับค าในภาษาละตินว่า Caveat 
Emptor” หมายความว่า ผู้ซื้อเป็นฝ่ายที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอง แต่ความสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith) 
นั้นตรงกับส านวนในภาษาละตินว่า Uberrimae Fidei และใช้กับสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเท่านั้น ดังจะขอ
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในเรื่องของการไม่แจ้งข้อเท็จจริงว่า ในทางการค้าทั่วไป “การนิ่งไม่ถือว่าปกหกถ้าไม่ถาม”  
นั่นคือถือว่ามีความซื่อสัตย์แล้ว แต่ส าหรับการประกันภัยนั้น “การนิ่งถือว่าปกหกแม้ว่าไม่ถาม” เช่น นายสมศักดิ์ไปซื้อ
รถยนต์ที่เต็นท์บริการ หากนายสมศักดิ์ถามผู้ขายทุกอย่าง เช่น อายุรถ อัตราการกินน้ ามันของรถยนต์ ฯลฯ แต่ไม่ถามว่า
รถเคยชนหนักหรือชนคนตายมาก่อนหรือไม่ ทั้งๆ ที่ผู้ขายรู้ความจริง แต่นายสมศักดิ์ไม่ได้ถาม ผู้ขายก็ไม่ตอบ ถือว่า
ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ ถ้านายสมศักดิ์ทราบในภายหลังว่ารถที่ซื้อไปเคยชนหนักหรือชนคนตาย จะไปต่อว่าผู้ขายว่าปกหก
ไม่ได้ แต่ถ้าหากน าหลักความสุจริตอย่างยิ่งมาใช้ ผู้ขายจะต้องบอกให้ทราบ มิเช่นนั้นถือว่าเป็นการปกหก ปดยจะอ้างว่า
ผู้ซื้อไม่ถามไม่ได้ ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ที่จะอยู่ในอาชีพประกันภัยนี้จะต้องมีคุณสมบัติสูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอาชีพ  
ทั่วๆ ไป (ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล, 2558)  

นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย ปดยได้รับค่าบ าเหน็จ 
ผู้ที่มีอาชีพนี้จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะความรู้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ท าหน้าที่ใน
ธุรกิจที่ปดยหลักการต้องมีความสุจริตอย่างยิ่ง และมีความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการประกันวินาศภัย รวมถึง
มีความความรับผิดชอบต่อเงินค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าที่ต้องน าส่งบริษัทประกันวินาศภัย บุคคลที่ประกอบอาชีพ
นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการท างานของตน 
 
1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541 ได้ให้ความหมายของ “จรรยาบรรณ” ว่า หมายถึง 
“ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่ อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” ซึ่งความประพฤติใดๆ ที่ถูกก าหนดขึ้น 
 
 

1 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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เป็นจรรยาบรรณนั้นต้องเป็นความประพฤติที่เปี่ยมด้วยจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม คือด ารงไว้ซึ่งความดีงาม
นั่นเอง  

จรรยาบรรณ มีแม่ค า คือ จรรยา ซึ่งมีความหมายว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ เช่น 
จรรยาแพทย์ นิยมใช้ในทางที่ดี เมื่อพูดว่า มีจรรยา หมายความว่า มีความประพฤติที่ดี ส่วนค าที่คล้ายคลึงกัน คือ 
จริยา นั้น มีความหมายว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ผู้รู้และนักวิชาการ ได้ให้ความหมายของค าว่า 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม ไว้หลากหลายและมีการใช้แทนกันในหนังสือหลายเล่ม กล่าวได้ว่า จริยธรรม เป็นธรรม 
ในการประพฤติที่ดีที่ตระหนักรู้ได้ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีเท่านั้น ปดยสรุปเมื่อกล่าวถึงจรรยาบรรณของอาชีพหรือ
วิชาชีพใดจึงหมายถึงข้อก าหนดความประพฤติที่ดีงามของอาชีพหรือวิชาชีพที่องค์กรอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ จัดท าขึ้น
นั่นเอง เช่น จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแพทย์ และจรรยาบรรณนายหน้าประกันภัย เป็นต้น 

 นอกจากนั้น องค์กรหลายแห่งยังมีการก าหนดประมวลความประพฤติในชื่อต่างๆ กัน เช่น ประมวลข้อพึง
ปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) ประมวลจริยธรรม (Code of 
Ethics) และประมวลจริยธรรมและความประพฤติ (Code of Ethics and Conduct) ซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงเนื้อหาสาระ
ของจริยธรรมที่คล้ายคลึงกัน  
 
2. ความส าคัญของจรรยาบรรณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราปชวาทไว้ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ว่า 

“การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง” 

จากพระบรมราปชวาทที่ได้ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า จรรยาบรรณเป็นคุณธรรมที่ทุกอาชีพต้องประพฤติ
ปฏิบัติ หากไม่ประพฤติปฏิบัติแล้ว อาจจะเกิดความเสียหายได้ การมีความรู้ความสามารถในการท างานให้ส าเร็จเพียง
อย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอที่จะได้รับความเชื่อถือ ยกย่องและให้เกียรติได้ 

ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล (2558) ได้สรุปความส าคัญของจรรยาบรรณไว้ 2 ข้อใหญ่ คือ 
 1) มีค่าต่อตนเอง กล่าวคือ ความมีจรรยาบรรณหรือจริยธรรม จะท าให้บุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม  
มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเอ้ืออาทร มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ น่าคบหา มีเสน่ห์ในตัวเอง ผู้คนอยากเข้าใกล้ เพราะเข้าใกล้
แล้วเกิดความสบายใจ ที่ส าคัญคือ จะเป็นคนไม่เอาเปรียบใคร ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ และได้ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงธรรม 
ผู้ที่เที่ยงธรรมจะไม่ค านึงถึงรุ่นพี่รุ่นน้อง ไม่มีพรรคพวก ไม่มีค าว่าญาติ ผิดคือผิด ถูกคือถูก ไม่ท าสิ่งผิดให้เป็นถูก  
เพราะความเป็นเพื่อนหรืออยู่รุ่นเดียวกัน เป็นญาติกัน เป็นต้น  
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6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

 2) มีค่าต่อส่วนรวม กล่าวคือ ผู้ที่มีจรรยาบรรณจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมปดยรวม และ
ปดยอัตปนมัติ ผลที่ตามมาก็คือ ท าให้สังคมมีระเบียบวินัย มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน สังคมจึงสงบสุข เมื่อสังคมสงบสุข  
ทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดังนั้น ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย การมีจรรยาบรรณจึงเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามท านองคลองธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจาก
ความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกัน
วินาศภัยในสายตาของลูกค้าและประชาชน และย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวมด้วย 
 
3. ข้อดีของการมีจรรยาบรรณ 

การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล 
ดังนี้ 

1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี 
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการด าเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส 
3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและสังคม 
4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการท างานร่วมกัน 
5) ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานจากการกระท าที่อาจผิดกฎหมาย  
6) พนักงานของบริษัทมีขวัญก าลังใจในการท างานเป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันธุรกิจประกันภัยได้น าเอาหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือ ธรรมาภิบาล (Good 

Corporate Governance) มาใช้ ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับเร่ืองของจรรยาบรรณธุรกิจมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้ว่า หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันภัยต่างๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย ต่างมีการระบุ
เร่ืองของจรรยาบรรณไว้ในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีกันแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากจรรยาบรรณธุรกิจเป็นเรื่องของ
การปฏิบัติงานด้วยการใช้จิตส านึกที่ชอบด้วยจริยธรรมของบุคคล ดังนั้น เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประปยชน์และปฏิบัติ
ได้จริง จรรยาบรรณจึงมักจะจัดท าเป็นเอกสารที่ระบุข้อปฏิบัติที่พึงกระท าและข้อห้ามต่างๆ ไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติส าหรับบุคคลหรือบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร ดังจะขอยกตัวอย่างจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2 มาเป็นตัวอย่างดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 2 http://www.bangkokinsurance.com/company/ethics 
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1. บทน า  

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ฉบับนี้ประมวลขึ้นจากจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวัง ซึ่งมีรากฐาน
มาจากอุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจรรยาบรรณฉบับนี้ 
เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้มา
ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอและยึดถือเป็นคติประจ าใจ ในการปฏิบัติของกรรมการและ
พนักงานทุกคน 
  
2. อุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อุดมการณ์อันแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังน้ี 
1.  สร้างความมั่นคง  
บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ธุรกิจและสังคม ปดยท าหน้าท่ีรับปอนภาระความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ 

จากธุรกิจและสังคม ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหมดความกังวลใจในความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยภัยพิบัติ
นานาประการ และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาการบริการและรูปแบบความคุ้มครองประเภทใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับนานาประเทศ  

2.  ด ารงศรัทธา  
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสร้างศรทัธาให้เกิดขึ้นปดยให้บรกิารที่มีคุณภาพเป็นเลศิ มีความซื่อตรง 

ยุติธรรม และมีคุณธรรม ตลอดจนคิดค้นและพัฒนาการบริการใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

3.  พัฒนาองค์การ  
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้เกิดความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ จนมี

ความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญเติบปตของบริษัทฯ ท้ังยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผย มีความสามัคคีและจริงใจต่อกัน ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการท างานด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน และมีความภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัทฯ  

จากอุดมการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ ได้น ามาก าหนดเป็นปรัชญาหรือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจหลัก 7 
ประการดังนี้ 

1.  ด้านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
และสม่ าเสมอ จะดูแลรักษากองทุน ทรัพย์สิน และสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง เพื่อความคงอยู่และความ
เจริญเติบปตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

2. ด้านลูกค้า คู่ค้า และการบริการ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อตรง และยุติธรรม 
พร้อมสร้างความประทับใจ ความเช่ือม่ัน และความศรัทธา ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า  
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6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

 2) มีค่าต่อส่วนรวม กล่าวคือ ผู้ที่มีจรรยาบรรณจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมปดยรวม และ
ปดยอัตปนมัติ ผลที่ตามมาก็คือ ท าให้สังคมมีระเบียบวินัย มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน สังคมจึงสงบสุข เมื่อสังคมสงบสุข  
ทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดังนั้น ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย การมีจรรยาบรรณจึงเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามท านองคลองธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจาก
ความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกัน
วินาศภัยในสายตาของลูกค้าและประชาชน และย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวมด้วย 
 
3. ข้อดีของการมีจรรยาบรรณ 

การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล 
ดังนี้ 

1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี 
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการด าเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส 
3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและสังคม 
4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการท างานร่วมกัน 
5) ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานจากการกระท าที่อาจผิดกฎหมาย  
6) พนักงานของบริษัทมีขวัญก าลังใจในการท างานเป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันธุรกิจประกันภัยได้น าเอาหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือ ธรรมาภิบาล (Good 

Corporate Governance) มาใช้ ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับเร่ืองของจรรยาบรรณธุรกิจมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้ว่า หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันภัยต่างๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย ต่างมีการระบุ
เร่ืองของจรรยาบรรณไว้ในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีกันแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากจรรยาบรรณธุรกิจเป็นเรื่องของ
การปฏิบัติงานด้วยการใช้จิตส านึกที่ชอบด้วยจริยธรรมของบุคคล ดังนั้น เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประปยชน์และปฏิบัติ
ได้จริง จรรยาบรรณจึงมักจะจัดท าเป็นเอกสารที่ระบุข้อปฏิบัติที่พึงกระท าและข้อห้ามต่างๆ ไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติส าหรับบุคคลหรือบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร ดังจะขอยกตัวอย่างจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2 มาเป็นตัวอย่างดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 2 http://www.bangkokinsurance.com/company/ethics 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-7 
 

 
1. บทน า  

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ฉบับนี้ประมวลขึ้นจากจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวัง ซึ่งมีรากฐาน
มาจากอุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจรรยาบรรณฉบับนี้ 
เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้มา
ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอและยึดถือเป็นคติประจ าใจ ในการปฏิบัติของกรรมการและ
พนักงานทุกคน 
  
2. อุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อุดมการณ์อันแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังน้ี 
1.  สร้างความมั่นคง  
บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ธุรกิจและสังคม ปดยท าหน้าท่ีรับปอนภาระความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ 

จากธุรกิจและสังคม ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหมดความกังวลใจในความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยภัยพิบัติ
นานาประการ และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาการบริการและรูปแบบความคุ้มครองประเภทใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับนานาประเทศ  

2.  ด ารงศรัทธา  
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสร้างศรทัธาให้เกิดขึ้นปดยให้บรกิารที่มีคุณภาพเป็นเลศิ มีความซื่อตรง 

ยุติธรรม และมีคุณธรรม ตลอดจนคิดค้นและพัฒนาการบริการใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

3.  พัฒนาองค์การ  
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้เกิดความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ จนมี

ความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญเติบปตของบริษัทฯ ท้ังยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผย มีความสามัคคีและจริงใจต่อกัน ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการท างานด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน และมีความภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัทฯ  

จากอุดมการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ ได้น ามาก าหนดเป็นปรัชญาหรือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจหลัก 7 
ประการดังนี้ 

1.  ด้านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
และสม่ าเสมอ จะดูแลรักษากองทุน ทรัพย์สิน และสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง เพื่อความคงอยู่และความ
เจริญเติบปตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

2. ด้านลูกค้า คู่ค้า และการบริการ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อตรง และยุติธรรม 
พร้อมสร้างความประทับใจ ความเช่ือม่ัน และความศรัทธา ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า  
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3. ด้านการท างาน การพัฒนาระบบข้อมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี  บริษัทฯ มุ่งเน้นการ

บริหารงานแบบมืออาชีพ ปดยให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน และมีการ
วัดผลอย่างเป็นระบบ ท างานเป็นทีม ส่งเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดเผย และจริงใจ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และน าระบบเทคปนปลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท างาน เพื่อเพิ่มป ระสิทธิภาพและสร้าง
ผลประปยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ  

4. ด้านการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
จึงมุ่งสรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ปดยให้ความส าคัญในการอบรมและ
พัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
จูงใจและยุติธรรม  

5. ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ จะแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิด
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่ท าลายช่ือเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้าย
คู่แข่ง  

6. ด้านความรับผิดชอบต่อภาครัฐ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย จะด ารงไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลบริษัทฯ ปดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามที่หน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความปปร่งใส ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

7. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมแล้ว บริษัทฯ จะปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี ไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการคืนก าไรส่วนหนึ่งที่มี
ส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ าเสมอ และจะสร้างจิตส านึกแก่พนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  

 
3. จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประปยชน์ท่ีดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างปปร่งใส คณะ
กรรมการฯ จึงได้จัดท าข้อก าหนดจรรยาบรรณส าหรับกรรมการขึ้น เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบั ติตามมาตรฐานด้าน
จรรยาบรรณที่ดีของกรรมการ ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สจุรติ มีคุณธรรม และยุติธรรม เพื่อผลประปยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม  
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และศึกษาท าความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณีใดๆ 

ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่เพียงพอและน่าเช่ือถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจนั้นๆ  ไว้เป็น
หลักฐาน  

 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-9 
 

 
4. พึงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประปยชน์ส่วนตน และผลประปยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ กรรมการต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประปยชน์ขัดแย้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  
5. พึงหลีกเลี่ยงการเป็นกรรมการหรือมีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าปดย

ทางตรงหรือทางอ้อม  
6. ต้องไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ไปในทางที่ผิด อีกท้ังไม่แสวงหาผลประปยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ

บริษัทฯ 
 

4. จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน  
จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้

ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนเป็นที่เช่ือถือในวงการต่างๆ ปดยทั่วไป บริษัทฯ ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ให้พนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ าเสมอ ส าหรับ “พนักงาน” ในที่นี้หมายรวมถึง พนักงาน
ทุกระดับตั้งแต่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ลงมา รวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ 
ว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ด้วย ซึ่งจรรยาบรรณส าหรับพนักงานมีดังต่อไปนี้ 

1.  จริยธรรมต่อบริษัทฯ  
1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถือประปยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ อุทิศตนให้แก่งานอย่าง

เต็มที่ พยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
1.2  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  

1.2.1  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่า ปดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการแสวงหาผลประปยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

1.2.2  ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประปยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

1.3  รักษาความลับของบริษัทฯ ปดยเคร่งครัด ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารที่เป็นความลับของ
บริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 

1.4  ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและ
การด าเนินงานของบริษทัฯ 

1.5  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่บริษัทฯ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
1.6  ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประปยชน์อย่างดีที่สุด และไม่น าไปใช้เพื่อประปยชน์ส่วนตน 

2.  จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  
2.1  รับฟังค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนักงานท่ีมีต าแหน่งเหนือตน 
2.2  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนด้านการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์อยู่เสมอ 
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3. ด้านการท างาน การพัฒนาระบบข้อมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี  บริษัทฯ มุ่งเน้นการ

บริหารงานแบบมืออาชีพ ปดยให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน และมีการ
วัดผลอย่างเป็นระบบ ท างานเป็นทีม ส่งเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดเผย และจริงใจ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และน าระบบเทคปนปลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท างาน เพื่อเพิ่มป ระสิทธิภาพและสร้าง
ผลประปยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ  

4. ด้านการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
จึงมุ่งสรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ปดยให้ความส าคัญในการอบรมและ
พัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
จูงใจและยุติธรรม  

5. ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ จะแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิด
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่ท าลายช่ือเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้าย
คู่แข่ง  

6. ด้านความรับผิดชอบต่อภาครัฐ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย จะด ารงไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลบริษัทฯ ปดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามที่หน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความปปร่งใส ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

7. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมแล้ว บริษัทฯ จะปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี ไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการคืนก าไรส่วนหนึ่งที่มี
ส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ าเสมอ และจะสร้างจิตส านึกแก่พนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  

 
3. จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประปยชน์ท่ีดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างปปร่งใส คณะ
กรรมการฯ จึงได้จัดท าข้อก าหนดจรรยาบรรณส าหรับกรรมการขึ้น เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบั ติตามมาตรฐานด้าน
จรรยาบรรณที่ดีของกรรมการ ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สจุรติ มีคุณธรรม และยุติธรรม เพื่อผลประปยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม  
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และศึกษาท าความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณีใดๆ 

ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่เพียงพอและน่าเช่ือถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจนั้นๆ  ไว้เป็น
หลักฐาน  
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4. พึงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประปยชน์ส่วนตน และผลประปยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ กรรมการต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประปยชน์ขัดแย้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  
5. พึงหลีกเลี่ยงการเป็นกรรมการหรือมีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าปดย

ทางตรงหรือทางอ้อม  
6. ต้องไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ไปในทางที่ผิด อีกท้ังไม่แสวงหาผลประปยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ

บริษัทฯ 
 

4. จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน  
จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้

ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนเป็นที่เช่ือถือในวงการต่างๆ ปดยทั่วไป บริษัทฯ ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ให้พนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ าเสมอ ส าหรับ “พนักงาน” ในที่นี้หมายรวมถึง พนักงาน
ทุกระดับตั้งแต่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ลงมา รวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ 
ว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ด้วย ซึ่งจรรยาบรรณส าหรับพนักงานมีดังต่อไปนี้ 

1.  จริยธรรมต่อบริษัทฯ  
1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถือประปยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ อุทิศตนให้แก่งานอย่าง

เต็มที่ พยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
1.2  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  

1.2.1  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่า ปดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการแสวงหาผลประปยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

1.2.2  ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประปยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

1.3  รักษาความลับของบริษัทฯ ปดยเคร่งครัด ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารที่เป็นความลับของ
บริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 

1.4  ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและ
การด าเนินงานของบริษทัฯ 

1.5  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่บริษัทฯ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
1.6  ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประปยชน์อย่างดีที่สุด และไม่น าไปใช้เพื่อประปยชน์ส่วนตน 

2.  จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  
2.1  รับฟังค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนักงานท่ีมีต าแหน่งเหนือตน 
2.2  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนด้านการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์อยู่เสมอ 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
2.3  รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และพิจารณาน าไปใช้ในทาง

ที่เป็นประปยชน์ต่องาน 
2.4  รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

เพื่อประปยชน์ของบริษัทฯ 
2.5  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ

ผู้ร่วมงาน และปรับปรุงตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2.6  ให้เกียรติผู้อื่นไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน รวมถึงไม่น าเรื่องราวของ

พนักงานอ่ืน มาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน 
3.  จริยธรรมต่อตนเอง  

3.1  ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

4.1  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประปยชน์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมปดยส่วนรวมตามก าลัง
ความสามารถท่ีจะท าได้ 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นปดยไม่เป็นธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ 
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ

และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างจริงจัง กรณีเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล าดบัช้ัน ให้เกิดความกระจ่าง การไม่ปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณที่
ก าหนดไว้ อาจได้รับการพิจารณาปทษตามที่ประกาศไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 
  
จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะต้องเร่ิมมา

จากวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทก่อน แล้วจึงก าหนดเป็นจรรยาบรรณ 
 ความจริงที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลคือ ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่อาศัยความสุจริตอย่างยิ่ง ซึ่งเป็น
คุณธรรมที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ศัพท์ที่ให้ความหมายตรงกัน คือ Integrity ซึ่งค าว่า Integrity นี้ พจนานุกรมมักให้
ความหมายเป็นภาษาไทยว่า ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรมจรรยา การยึดหลักความเที่ยงธรรม ธานินทร์ กรัยวิเชียร 
(2551) ได้ให้ความหมายของค าว่า Integrity ว่า การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หลักเกณฑ์ส าคัญที่จะพิจารณาว่า
บุคคลใดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอนที่เสนอแนะปดย ศาสตราจารย์
สตีเฟน แอล. คาร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 
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1. พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดให้กระจ่างชัด 
2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะท าให้ตนล าบากหรือเสียผลประปยชน์ก็ตาม 
3. ประกาศให้ผู้อ่ืนได้ทราบปดยทั่วกันว่าตนได้ปฏิบัติไปเช่นนั้นปดยได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าเป็นสิ่งที่

ถูกต้องแล้ว 
จากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ขอยกตัวอย่างบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ปฏิเสธการรับค่าบ าเหน็จ

จากบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ ปดยบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยได้พิจารณา
แล้วว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายก็ตาม จึงปฏิเสธที่จะรับค่าบ าเหน็จในอัตราที่  
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดจากบริษัทประกันวินาศภัยไป นอกจากจะยอมเสียผลประปยชน์ที่จะได้จากค่าบ าเหน็จนั้น
แล้วก็ยังได้แจ้งให้ลูกค้า พนักงานของบริษัท และบริษัทด้านประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ทราบด้วย 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2551) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กับ 
ความซื่อสัตย์ ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

 

 
“ถ้าหากท่านเป็นผู้ที่ท างานด้วยความตั้งใจ เคารพกฎหมายและกฎระเบียบในการท างาน ไม่เคยทุจริต คดปกง 

หรือแสวงหาผลประปยชน์ปดยมิชอบ ท่านสามารถพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตคนหนึ่ง แต่หากบังเอิญท่านได้รู้ได้เห็น
มาว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ปดยทุจริต ท าการฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ท่านก็เพิกเฉย ท าเอาหูไปนา 
เอาตาไปไร่ปล่อยให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ปดยทุจริตและท าการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่อไป ด้วยความเกรงใจหรือ
หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลเหล่านั้น หรือคิดว่าไม่ใช่ธุระของท่าน ทั้งๆ ที่บุคคลเหล่านั้นและพฤติกรรมของเขาก็อยู่
ในความรับผิดชอบของท่านปดยตรง แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปตามเดิม เช่นนี้ ท่าน
อาจกล่าวได้ว่าท่านยังคงความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เช่นเดิม เนื่องจากท่านไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการทุจริตดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
ท่านคงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เนื่องจากท่านปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ชอบธรรมเกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ต่อไป ทั้งๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของท่านเอง ต่อเมื่อท่ านได้
พยายามป้องกัน ยับยั้ง หรือต่อต้านการกระท าทุจริตดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจะพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม” 

 
    
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2551) ได้เขียนยกย่องสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผู้ยึดมั่น

ในความถูกต้องและชอบธรรมไว้ คือ ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ว่าเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายไทยที่
ควรค่าแก่การสรรเสริญและเจริญรอยตาม ปดยในช่วงเวลาที่ท่านเพิ่งเร่ิมก่อตั้งส านักงานทนายความ แม้ว่าส านักงานยัง
มีรายได้ไม่มากนักและต้องการรายได้มาค้ าจุนส านักงานก็ตาม แต่เมื่อมีลูกความซึ่งเป็นพ่อค้าที่จะน าเรือไปใช้ลักลอบ
ขนข้าวขายต่างประเทศมาจ้างท่านว่าความแก้ต่างให้ด้วยค่าจ้างที่สูง ท่านก็ไม่ลังเลใจที่จะปฏิเสธว่าความให้ เพราะเห็นว่า
การกระท าของลูกความที่ลักลอบขนข้าวไปต่างประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปล้นท้องประชาชนในยามที่บ้านเมือง  
ข้าวยากหมากแพง ทั้งที่ท่านเองเชื่อมั่นว่าคดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่คิดว่าจะแก้ตกได้ไม่ยากนัก 

นอกจากหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช แล้ว พลต ารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ได้กล่าวถึงศาสตราจารย์
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ว่า 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
2.3  รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และพิจารณาน าไปใช้ในทาง

ที่เป็นประปยชน์ต่องาน 
2.4  รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

เพื่อประปยชน์ของบริษัทฯ 
2.5  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ

ผู้ร่วมงาน และปรับปรุงตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2.6  ให้เกียรติผู้อื่นไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน รวมถึงไม่น าเรื่องราวของ

พนักงานอ่ืน มาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน 
3.  จริยธรรมต่อตนเอง  

3.1  ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

4.1  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประปยชน์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมปดยส่วนรวมตามก าลัง
ความสามารถท่ีจะท าได้ 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นปดยไม่เป็นธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ 
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ

และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างจริงจัง กรณีเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล าดบัช้ัน ให้เกิดความกระจ่าง การไม่ปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณที่
ก าหนดไว้ อาจได้รับการพิจารณาปทษตามที่ประกาศไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 
  
จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะต้องเร่ิมมา

จากวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทก่อน แล้วจึงก าหนดเป็นจรรยาบรรณ 
 ความจริงที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลคือ ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่อาศัยความสุจริตอย่างยิ่ง ซึ่งเป็น
คุณธรรมที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ศัพท์ที่ให้ความหมายตรงกัน คือ Integrity ซึ่งค าว่า Integrity นี้ พจนานุกรมมักให้
ความหมายเป็นภาษาไทยว่า ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรมจรรยา การยึดหลักความเที่ยงธรรม ธานินทร์ กรัยวิเชียร 
(2551) ได้ให้ความหมายของค าว่า Integrity ว่า การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หลักเกณฑ์ส าคัญที่จะพิจารณาว่า
บุคคลใดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอนที่เสนอแนะปดย ศาสตราจารย์
สตีเฟน แอล. คาร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-11 
 

1. พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดให้กระจ่างชัด 
2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะท าให้ตนล าบากหรือเสียผลประปยชน์ก็ตาม 
3. ประกาศให้ผู้อ่ืนได้ทราบปดยทั่วกันว่าตนได้ปฏิบัติไปเช่นนั้นปดยได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าเป็นสิ่งที่

ถูกต้องแล้ว 
จากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ขอยกตัวอย่างบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ปฏิเสธการรับค่าบ าเหน็จ

จากบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ ปดยบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยได้พิจารณา
แล้วว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายก็ตาม จึงปฏิเสธที่จะรับค่าบ าเหน็จในอัตราที่  
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดจากบริษัทประกันวินาศภัยไป นอกจากจะยอมเสียผลประปยชน์ที่จะได้จากค่าบ าเหน็จนั้น
แล้วก็ยังได้แจ้งให้ลูกค้า พนักงานของบริษัท และบริษัทด้านประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ทราบด้วย 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2551) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กับ 
ความซื่อสัตย์ ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

 

 
“ถ้าหากท่านเป็นผู้ที่ท างานด้วยความตั้งใจ เคารพกฎหมายและกฎระเบียบในการท างาน ไม่เคยทุจริต คดปกง 

หรือแสวงหาผลประปยชน์ปดยมิชอบ ท่านสามารถพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตคนหนึ่ง แต่หากบังเอิญท่านได้รู้ได้เห็น
มาว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ปดยทุจริต ท าการฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ท่านก็เพิกเฉย ท าเอาหูไปนา 
เอาตาไปไร่ปล่อยให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ปดยทุจริตและท าการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่อไป ด้วยความเกรงใจหรือ
หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลเหล่านั้น หรือคิดว่าไม่ใช่ธุระของท่าน ทั้งๆ ที่บุคคลเหล่านั้นและพฤติกรรมของเขาก็อยู่
ในความรับผิดชอบของท่านปดยตรง แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปตามเดิม เช่นนี้ ท่าน
อาจกล่าวได้ว่าท่านยังคงความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เช่นเดิม เนื่องจากท่านไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการทุจริตดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
ท่านคงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เนื่องจากท่านปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ชอบธรรมเกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ต่อไป ทั้งๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของท่านเอง ต่อเมื่อท่ านได้
พยายามป้องกัน ยับยั้ง หรือต่อต้านการกระท าทุจริตดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจะพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม” 

 
    
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2551) ได้เขียนยกย่องสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผู้ยึดมั่น

ในความถูกต้องและชอบธรรมไว้ คือ ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ว่าเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายไทยที่
ควรค่าแก่การสรรเสริญและเจริญรอยตาม ปดยในช่วงเวลาที่ท่านเพิ่งเร่ิมก่อตั้งส านักงานทนายความ แม้ว่าส านักงานยัง
มีรายได้ไม่มากนักและต้องการรายได้มาค้ าจุนส านักงานก็ตาม แต่เมื่อมีลูกความซึ่งเป็นพ่อค้าที่จะน าเรือไปใช้ลักลอบ
ขนข้าวขายต่างประเทศมาจ้างท่านว่าความแก้ต่างให้ด้วยค่าจ้างที่สูง ท่านก็ไม่ลังเลใจที่จะปฏิเสธว่าความให้ เพราะเห็นว่า
การกระท าของลูกความที่ลักลอบขนข้าวไปต่างประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปล้นท้องประชาชนในยามท่ีบ้านเมือง  
ข้าวยากหมากแพง ทั้งที่ท่านเองเชื่อมั่นว่าคดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่คิดว่าจะแก้ตกได้ไม่ยากนัก 

นอกจากหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช แล้ว พลต ารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ได้กล่าวถึงศาสตราจารย์
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ว่า 
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6-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

“ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์เป็นนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และ
อุดมการณ์ของวิชานิติศาสตร์ ไม่ยอมใช้ความเชื่อถือที่ผู้อ่ืนมอบให้และความช่ าชองทางกฎหมายในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
ของตนพลิกแพลงข้อเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประปยชน์ปดยมิชอบแก่ตนหรือแก่ใคร นอกจากการใช้กฎหมายเพื่อ
ความสงบเรียบร้อย ความถูกต้อง และความยุติธรรมของสังคมและบ้านเมืองเท่านั้น” 

การยกเอาค าว่าความสุจริตอย่างยิ่ง กับความถูกต้องและชอบธรรม มาเปรียบกันนั้น เพราะเหตุว่า ทั้งสองค า
มีน้ าหนักที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอย่างยิ่งถูกน ามาใช้ระหว่างผู้รับประกันภัยกับ
ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น แต่หากว่า ผู้ประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงนายหน้าประกันวินาศภัยที่ถือได้ว่ามีความรู้
ความช านาญในเรื่องของการประกันวินาศภัย ได้ท าหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมต่อทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง อาชีพประกันภัยคงได้รับความเชื่อถือมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 

นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ปดยไม่จ าต้องสังกัดกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือนายหน้านิติบุคคลใด และ 
ไม่ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย แม้กระนั้นก็ตาม นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลก็ควร
ปฏิบัติงานปดยยึดถือหลักจรรยาบรรณเช่นเดียวกันกับนายหน้านิติบุคคล เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเชื่อถือ
และส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันวินาศภัยดีขึ้น 

ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิติบุคคลนั้น มีบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยอยู่
ประมาณ 90 บริษัทจากจ านวนนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคลทั้งหมด 743 บริษัท ซึ่งปดยนัยของสมาชิกภาพนั้น 
บริษัทสมาชิกควรที่จะผูกพันตนกับหลักจรรยาบรรณที่ก าหนดขึ้นปดยสมาคมนายหน้าฯ อยู่แล้ว ส่วนบริษัทนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่มิได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้น ก็จ าเป็นต้องยึดหลักจรรยาบรรณเดียวกัน  

คณะกรรมการของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ส าคัญยิ่งในการบริหาร
กิจการที่ได้รับมอบอ านาจและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นในการให้คณะกรรมการเอง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงหลักจรรยาบรรณ  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-13 
 

เรื่องที่ 6.2  
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
   
  
1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติที่เกิดขึ้นมาจากแนวความคิด ค่านิยม ระเบียบ
ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมที่ยึดหลักความดีความชั่วและการปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรม 
 
2. ความหมายของกฎหมาย  

ค าว่า “กฎหมาย” มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้ 
1) กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่

ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2525)  

2) กฎหมาย คือ บทบัญญัติซึ่งผู้มีอ านาจสูงสุดในประเทศได้ตราขึ้นไว้ เพื่อใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง
และบังคับบุคคล ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับปทษหรือต้องถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม (พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ , พ.ศ. 
2530)  

3) กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอ านาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ 
หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้ (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2554) 

4) กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ตราขึ้นในสังคมเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันปดยสันติ ป้องกันมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน คุ้มครองสิทธิขั้นมูลฐานอันได้แก่สิทธิทางการเมือง สิทธิในร่างกายและทรัพย์สิน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การเลือกที่อยู่ รวมตลอดทั้งการหาข้อยุติในข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการค้า นิติกรรมสัญญา การรับ
มรดก ฯลฯ หลักของกฎหมายมีอยู่ว่า จะต้องเป็นกติกาที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ มีกระบวนการออกกฎหมายตาม
ข้อตกลงของสังคม ประกันความยุติธรรมปดยทั่วหน้าไม่ใช่เฉพาะเจาะจง และจะต้องมีสภาพบังคับ  (ลิขิต ธีระเวคิน, 
2549) 

จากความหมายข้างต้นทั้งจรรยาบรรณและกฎหมายต่างก็เป็นเครื่องมือในการใช้บังคับควบคุมบุคคลให้
ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติ และมีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จรรยาบรรณนั้นต้องถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขัดต่อกฎหมายอาจไม่จ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณก็ได้ และ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

“ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์เป็นนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และ
อุดมการณ์ของวิชานิติศาสตร์ ไม่ยอมใช้ความเชื่อถือที่ผู้อ่ืนมอบให้และความช่ าชองทางกฎหมายในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
ของตนพลิกแพลงข้อเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประปยชน์ปดยมิชอบแก่ตนหรือแก่ใคร นอกจากการใช้กฎหมายเพื่อ
ความสงบเรียบร้อย ความถูกต้อง และความยุติธรรมของสังคมและบ้านเมืองเท่านั้น” 

การยกเอาค าว่าความสุจริตอย่างยิ่ง กับความถูกต้องและชอบธรรม มาเปรียบกันนั้น เพราะเหตุว่า ทั้งสองค า
มีน้ าหนักที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอย่างยิ่งถูกน ามาใช้ระหว่างผู้รับประกันภัยกับ
ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น แต่หากว่า ผู้ประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงนายหน้าประกันวินาศภัยที่ถือได้ว่ามีความรู้
ความช านาญในเรื่องของการประกันวินาศภัย ได้ท าหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมต่อทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง อาชีพประกันภัยคงได้รับความเชื่อถือมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 

นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ปดยไม่จ าต้องสังกัดกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือนายหน้านิติบุคคลใด และ 
ไม่ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย แม้กระนั้นก็ตาม นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลก็ควร
ปฏิบัติงานปดยยึดถือหลักจรรยาบรรณเช่นเดียวกันกับนายหน้านิติบุคคล เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเชื่อถือ
และส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันวินาศภัยดีขึ้น 

ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิติบุคคลนั้น มีบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยอยู่
ประมาณ 90 บริษัทจากจ านวนนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคลทั้งหมด 743 บริษัท ซึ่งปดยนัยของสมาชิกภาพนั้น 
บริษัทสมาชิกควรที่จะผูกพันตนกับหลักจรรยาบรรณที่ก าหนดขึ้นปดยสมาคมนายหน้าฯ อยู่แล้ว ส่วนบริษัทนายหน้า
ประกนัวินาศภัยที่มิได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้น ก็จ าเป็นต้องยึดหลักจรรยาบรรณเดียวกัน  

คณะกรรมการของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ส าคัญยิ่งในการบริหาร
กิจการที่ได้รับมอบอ านาจและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นในการให้คณะกรรมการเอง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงหลักจรรยาบรรณ  
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เรื่องที่ 6.2  
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
   
  
1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติที่เกิดขึ้นมาจากแนวความคิด ค่านิยม ระเบียบ
ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมที่ยึดหลักความดีความชั่วและการปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรม 
 
2. ความหมายของกฎหมาย  

ค าว่า “กฎหมาย” มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้ 
1) กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่

ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2525)  

2) กฎหมาย คือ บทบัญญัติซึ่งผู้มีอ านาจสูงสุดในประเทศได้ตราขึ้นไว้ เพื่อใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง
และบังคับบุคคล ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับปทษหรือต้องถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม (พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ , พ.ศ. 
2530)  

3) กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอ านาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ 
หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นท่ียอมรับนับถือกันก็ได้ (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2554) 

4) กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ตราขึ้นในสังคมเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันปดยสันติ ป้องกันมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน คุ้มครองสิทธิขั้นมูลฐานอันได้แก่สิทธิทางการเมือง สิทธิในร่างกายและทรัพย์สิน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การเลือกที่อยู่ รวมตลอดทั้งการหาข้อยุติในข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการค้า นิติกรรมสัญญา การรับ
มรดก ฯลฯ หลักของกฎหมายมีอยู่ว่า จะต้องเป็นกติกาที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ มีกระบวนการออกกฎหมายตาม
ข้อตกลงของสังคม ประกันความยุติธรรมปดยทั่วหน้าไม่ใช่เฉพาะเจาะจง และจะต้องมีสภาพบังคับ  (ลิขิต ธีระเวคิน, 
2549) 

จากความหมายข้างต้นทั้งจรรยาบรรณและกฎหมายต่างก็เป็นเครื่องมือในการใช้บังคับควบคุมบุคคลให้
ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติ และมีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จรรยาบรรณนั้นต้องถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขัดต่อกฎหมายอาจไม่จ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณก็ได้ และ
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6-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ยิ่งไปกว่านั้น การกระท าบางอย่างอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดจรรยาบรรณด้วยทั้งสองด้าน ดังจะยกตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 73 บัญญัติว่า นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใด ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างในบริษัท (ประกันวินาศภัย) ใด ให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยของผู้นั้นสิ้นสุดลง 

ในปัจจุบัน พบว่ามีพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยยังคงเข้าไปรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยอยู่และก็ได้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยได้ ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญก็คือ เมื่อใบอนุญาตของบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้วและผู้นั้นยังคงท างานเป็น
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ บุคคลนั้นไม่ควรจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
เร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่ผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณ 

กรณีที่ 2: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 31 (7) บัญญัติว่า ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการ
ดังต่อไปนี้ (7) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากเงิน
ค่าจ้างหรือค่าบ าเหน็จที่พึงจ่ายตามปกติ  

เป็นที่ทราบกันดีว่า (1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแข่งขันสูง (2) อัตราค่าบ าเหน็จมีการก าหนดไว้ชัดเจนตาม
กฎหมาย (3) มีบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าบ าเหน็จสูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และ (4) มีนายหน้าประกันวินาศภัย
รับค่าบ าเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงกระท าการผิดกฎหมาย แต่จะผิด
จรรยาบรรณด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นมีการก าหนดเร่ืองจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติไว้อย่างไร การเลี่ยงปดย 
การแปรรูปค่าบ าเหน็จส่วนที่เกินเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ก็น่าจะเป็นการกระท าที่ไม่เปิดเผยปปร่งใสและผิดจรรยาบรรณ 
ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยในฐานะผู้รับค่าบ าเหน็จส่วนที่เกิน แม้ไม่มีกฎหมายข้อใดระบุไว้ว่าเป็นการกระท าที่ผิด 
แต่ควรจะถือว่าผิดจรรยาบรรณ ด้วยเป็นการสนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  

กรณีที่ 3: นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งใช้ทรัพยากร
ของบริษัทเพื่อประปยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้เวลางานของบริษัทไปในการซื้อขายหุ้นของตนเอง แม้ว่าการกระท าเช่นนั้นจะ
ไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องผลประปยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความผิดด้านจรรยาบรรณ หรือการที่พนักงาน
ใช้อุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทไปในการถ่ายเอกสารเพื่อการเรียนของตนเอง 
เป็นต้น 

กรณีที่ 4: ผู้บริหารของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมทั้งพนักงานได้ไปเข้าร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นปดย
องค์กรแห่งหนึ่ง แต่หลังจากลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาแล้วผู้บริหารก็ออกไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนๆ ปดยก าชับให้พนักงานอยู่
ร่วมการสัมมนาเพื่อให้ท ารายงานสรุปส่งบริษัทแทน เป็นต้น 

เหตุการณ์ที่มักถือกันว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ประเภทนี้เกิดขึ้นในบริษัทบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะปดยผู้บริหารหรือ
พนักงานทั่วไปก็ตาม แบบอย่างของผู้บริหารจึงมีความส าคัญมาก ดังนั้น ผู้บริหารไม่ควรเป็นต้นแบบของการกระท าที่
ผิดจรรยาบรรณ  
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3. ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย 
จินตนา บุญบงการ (2551, น. 29) ได้จัดท าตารางเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย 

ไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจริยธรรมกับกฎหมาย 
 

 จริยธรรม กฎหมาย 
1 เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย์ เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ าของมนุษย์ 
2 ไม่มีการลงปทษตามกฎหมายแต่ลงปทษปดยสังคม มีบทลงปทษที่ชัดเจน 
3 เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
4 เป็นข้อบังคับจากสังคมที่มีเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือไม่ก็ได้* 
เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

5 เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท าเพราะเห็นว่าถูกต้อง 
และภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการต้องท าหรือต้องละเว้น  
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

  

  *ดัดแปลงจากต้นฉบับซึ่งใช้ว่า เป็นข้อบังคับจากสังคมที่ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 จากตารางที่ 6.1 อธิบายได้ว่า จรรยาบรรณเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับสูง
ของมนุษย์ เพราะเป็นเร่ืองของจิตส านึก ความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อท าแล้วเป็นการท าในสิ่งที่ถูกต้องและมีความภูมิใจ
ที่ได้ท า อาจมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่ม
อาชีพเดียวกัน เช่น ตักเตือนด้วยวาจา หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

ในขณะที่กฎหมายนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมใน
ระดับต่ าสุดของมนุษย์ที่สังคมยอมรับได้ ถ้าต่ ากว่านั้น สังคมจะไม่ยอมรับและถือว่าผิดกฎหมาย เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน 
 การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณนั้น แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มี
กฎหมายข้อใดบอกว่าผิดนั้น ไม่จ าเป็นว่าจะต้องถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ จากตัวอย่างในเรื่องของการที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยรับค่าบ าเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดนัน้ ชัดเจนว่าไม่มีกฎหมายข้อใดบอกว่านายหน้าประกนั
วินาศภัยผู้นั้นกระท าผิดกฎหมาย แต่การกระท านั้นเป็นการสนับสนุนการกระท าผิดกฎหมาย จึงเป็น เรื่องที่ผิด
จรรยาบรรณ หรือเช่นในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยในบริษัทหนึ่งรู้เห็นว่าเพื่อนพิมพ์รายชื่อที่อยู่ของลูกค้าของ
บริษัทเพื่อน าออกไปขายให้แก่บุคคลอื่น แต่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นัน้เพิกเฉยเพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์กับ
เพื่อนไว้ แน่นอนว่าการเพิกเฉยนั้นไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นเร่ืองผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  

การกระท าของผู้ที่อ้างว่าไม่ผิดกฎหมายทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าการกระท านั้นๆ ผิดจรรยาบรรณและขัดหลักจริยธรรม
เป็นการกระท าของผู้ซึ่งขาดหิริปอตัปปะ (ความละอายและความเกรงกลัวต่อการท าชั่ว) อันเป็นเงื่อนไขส าคัญยิ่งของ
การเป็นคนดี และนักบริหารที่ดี 
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ยิ่งไปกว่านั้น การกระท าบางอย่างอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดจรรยาบรรณด้วยทั้งสองด้าน ดังจะยกตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 73 บัญญัติว่า นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใด ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างในบริษัท (ประกันวินาศภัย) ใด ให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยของผู้นั้นสิ้นสุดลง 

ในปัจจุบัน พบว่ามีพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยยังคงเข้าไปรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยอยู่และก็ได้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยได้ ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญก็คือ เมื่อใบอนุญาตของบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้วและผู้นั้นยังคงท างานเป็น
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ บุคคลนั้นไม่ควรจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
เร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่ผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณ 

กรณีที่ 2: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 31 (7) บัญญัติว่า ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการ
ดังต่อไปนี้ (7) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากเงิน
ค่าจ้างหรือค่าบ าเหน็จที่พึงจ่ายตามปกติ  

เป็นที่ทราบกันดีว่า (1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแข่งขันสูง (2) อัตราค่าบ าเหน็จมีการก าหนดไว้ชัดเจนตาม
กฎหมาย (3) มีบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าบ าเหน็จสูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และ (4) มีนายหน้าประกันวินาศภัย
รับค่าบ าเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงกระท าการผิดกฎหมาย แต่จะผิด
จรรยาบรรณด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นมีการก าหนดเร่ืองจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติไว้อย่างไร การเลี่ยงปดย 
การแปรรูปค่าบ าเหน็จส่วนที่เกินเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ก็น่าจะเป็นการกระท าที่ไม่เปิดเผยปปร่งใสและผิดจรรยาบรรณ 
ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยในฐานะผู้รับค่าบ าเหน็จส่วนที่เกิน แม้ไม่มีกฎหมายข้อใดระบุไว้ว่าเป็นการกระท าที่ผิด 
แต่ควรจะถือว่าผิดจรรยาบรรณ ด้วยเป็นการสนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  

กรณีที่ 3: นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งใช้ทรัพยากร
ของบริษัทเพื่อประปยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้เวลางานของบริษัทไปในการซื้อขายหุ้นของตนเอง แม้ว่าการกระท าเช่นนั้นจะ
ไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องผลประปยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความผิดด้านจรรยาบรรณ หรือการที่พนักงาน
ใช้อุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทไปในการถ่ายเอกสารเพื่อการเรียนของตนเอง 
เป็นต้น 

กรณีที่ 4: ผู้บริหารของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมทั้งพนักงานได้ไปเข้าร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นปดย
องค์กรแห่งหนึ่ง แต่หลังจากลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาแล้วผู้บริหารก็ออกไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนๆ ปดยก าชับให้พนักงานอยู่
ร่วมการสัมมนาเพื่อให้ท ารายงานสรุปส่งบริษัทแทน เป็นต้น 

เหตุการณ์ที่มักถือกันว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ประเภทนี้เกิดขึ้นในบริษัทบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะปดยผู้บริหารหรือ
พนักงานทั่วไปก็ตาม แบบอย่างของผู้บริหารจึงมีความส าคัญมาก ดังนั้น ผู้บริหารไม่ควรเป็นต้นแบบของการกระท าที่
ผิดจรรยาบรรณ  
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-15 
 

3. ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย 
จินตนา บุญบงการ (2551, น. 29) ได้จัดท าตารางเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย 

ไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจริยธรรมกับกฎหมาย 
 

 จริยธรรม กฎหมาย 
1 เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย์ เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ าของมนุษย์ 
2 ไม่มีการลงปทษตามกฎหมายแต่ลงปทษปดยสังคม มีบทลงปทษที่ชัดเจน 
3 เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
4 เป็นข้อบังคับจากสังคมที่มีเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือไม่ก็ได้* 
เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

5 เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท าเพราะเห็นว่าถูกต้อง 
และภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการต้องท าหรือต้องละเว้น  
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

  

  *ดัดแปลงจากต้นฉบับซึ่งใช้ว่า เป็นข้อบังคับจากสังคมที่ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 จากตารางที่ 6.1 อธิบายได้ว่า จรรยาบรรณเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับสูง
ของมนุษย์ เพราะเป็นเร่ืองของจิตส านึก ความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อท าแล้วเป็นการท าในสิ่งที่ถูกต้องและมีความภูมิใจ
ที่ได้ท า อาจมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่ม
อาชีพเดียวกัน เช่น ตักเตือนด้วยวาจา หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

ในขณะที่กฎหมายนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมใน
ระดับต่ าสุดของมนุษย์ที่สังคมยอมรับได้ ถ้าต่ ากว่านั้น สังคมจะไม่ยอมรับและถือว่าผิดกฎหมาย เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน 
 การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณนั้น แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มี
กฎหมายข้อใดบอกว่าผิดนั้น ไม่จ าเป็นว่าจะต้องถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ จากตัวอย่างในเรื่องของการที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยรับค่าบ าเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดนัน้ ชัดเจนว่าไม่มีกฎหมายข้อใดบอกว่านายหน้าประกนั
วินาศภัยผู้นั้นกระท าผิดกฎหมาย แต่การกระท านั้นเป็นการสนับสนุนการกระท าผิดกฎหมาย จึงเป็น เรื่องที่ผิด
จรรยาบรรณ หรือเช่นในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยในบริษัทหนึ่งรู้เห็นว่าเพื่อนพิมพ์รายชื่อที่อยู่ของลูกค้าของ
บริษัทเพื่อน าออกไปขายให้แก่บุคคลอื่น แต่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นัน้เพิกเฉยเพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์กับ
เพื่อนไว้ แน่นอนว่าการเพิกเฉยนั้นไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นเร่ืองผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  

การกระท าของผู้ที่อ้างว่าไม่ผิดกฎหมายทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าการกระท านั้นๆ ผิดจรรยาบรรณและขัดหลักจริยธรรม
เป็นการกระท าของผู้ซึ่งขาดหิริปอตัปปะ (ความละอายและความเกรงกลัวต่อการท าชั่ว) อันเป็นเงื่อนไขส าคัญยิ่งของ
การเป็นคนดี และนักบริหารที่ดี 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของนายหน้าประกันวินาศภัยในปัจจุบันอาศัยตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว  
ซึ่งดูจะไม่เพียงพอ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักจรรยาบรรณมาบังคับใช้ปดยให้มีบทลงปทษที่ชัดเจนเช่นเดียวกับ
กฎหมาย ปดยเฉพาะส าหรับคณะกรรมการของนายหน้าประเภทนิติบุคคล  

ปดยสรุป กฎหมายและจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ควรอยู่ควบคู่กันในการด าเนินธุรกิจของทุกฝ่ายดังที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราปชวาท  ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2524 ว่า “...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ส าหรับใช้ในการรักษาและ
อ านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตั วบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยาย
ออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-17 
 

เรื่องที่ 6.3  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

ปัจจุบันผู้ประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจที่มีผลกระทบมากต่อสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีผลต่อเศรษฐกิจ
ปดยรวมของประเทศถูกก าหนดให้เป็นวิชาชีพที่ต้องจัดให้มี “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นหลักยึดปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จรรยาบรรณเป็นมาตรการควบคุมใน
ระดับ “พึงปฏิบัติ” ซึ่งจรรยาบรรณมีความส าคัญหลักสองประการ คือ ต่อตนเองและส่วนรวม จรรยาบรรณ เป็นข้อ
ผูกมัดทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพปดยอาศัยความผูกพันต่อศักดิ์ศรีของวิชาชีพเป็นประกัน เพื่อให้จรรยาบรรณของ
แต่ละวิชาชีพมีผลบังคับในทางปฏิบัติมากข้ึน แต่ละวงการวิชาชีพมักตั้งองค์กรหรือสมาคมขึ้นเพื่อควบคุมจรรยาบรรณ 
ความประพฤติของสมาชิกวิชาชีพ 

หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบปดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 6 ประการ ได้แก่ 1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุน
การกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และ
ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปดยตลอด 4) รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และ 
ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 5) ประกอบธุรกิจปดยมีระบบ
การด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความปปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้  
6) ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการปฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  
 ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประปยชน์ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยทราบปดยไม่ปกปิด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เอา
ประกันภัยท าประกันวินาศภัยอย่างตรงตามต้องการ อันจะน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ 
  ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจด้านการบริหารการเสี่ยงภัยและการบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ช่วย
สร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยและธุรกิจอื่นทุกสาขา ด้วยการบรรเทาความเสียหายจากภัย
ต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เงื่อนไขของสัญญาที่
ผู้ซื้อจะได้รับผลประปยชน์ในอนาคต หรือมีเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้น และมี
รายละเอียดที่ค่อนข้างเข้าใจยาก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลที่จะเข้ามาสู่การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งถือเป็น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของนายหน้าประกันวินาศภัยในปัจจุบันอาศัยตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว  
ซึ่งดูจะไม่เพียงพอ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักจรรยาบรรณมาบังคับใช้ปดยให้มีบทลงปทษที่ชัดเจนเช่นเดียวกับ
กฎหมาย ปดยเฉพาะส าหรับคณะกรรมการของนายหน้าประเภทนิติบุคคล  

ปดยสรุป กฎหมายและจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ควรอยู่ควบคู่กันในการด าเนินธุรกิจของทุกฝ่ายดังที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราปชวาท  ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2524 ว่า “...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ส าหรับใช้ในการรักษาและ
อ านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตั วบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยาย
ออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...” 
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เรื่องที่ 6.3  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

ปัจจุบันผู้ประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจที่มีผลกระทบมากต่อสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีผลต่อเศรษฐกิจ
ปดยรวมของประเทศถูกก าหนดให้เป็นวิชาชีพที่ต้องจัดให้มี “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นหลักยึดปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จรรยาบรรณเป็นมาตรการควบคุมใน
ระดับ “พึงปฏิบัติ” ซึ่งจรรยาบรรณมีความส าคัญหลักสองประการ คือ ต่อตนเองและส่วนรวม จรรยาบรรณ เป็นข้อ
ผูกมัดทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพปดยอาศัยความผูกพันต่อศักดิ์ศรีของวิชาชีพเป็นประกัน เพื่อให้จรรยาบรรณของ
แต่ละวิชาชีพมีผลบังคับในทางปฏิบัติมากข้ึน แต่ละวงการวิชาชีพมักตั้งองค์กรหรือสมาคมขึ้นเพื่อควบคุมจรรยาบรรณ 
ความประพฤติของสมาชิกวิชาชีพ 

หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบปดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 6 ประการ ได้แก่ 1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุน
การกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และ
ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อ
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจปดยตลอด 4) รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และ 
ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 5) ประกอบธุรกิจปดยมีระบบ
การด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความปปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้  
6) ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการปฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  
 ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประปยชน์ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยทราบปดยไม่ปกปิด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เอา
ประกันภัยท าประกันวินาศภัยอย่างตรงตามต้องการ อันจะน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ 
  ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจด้านการบริหารการเสี่ยงภัยและการบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ช่วย
สร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยและธุรกิจอื่นทุกสาขา ด้วยการบรรเทาความเสียหายจากภัย
ต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เงื่อนไขของสัญญาที่
ผู้ซื้อจะได้รับผลประปยชน์ในอนาคต หรือมีเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้น และมี
รายละเอียดที่ค่อนข้างเข้าใจยาก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลที่จะเข้ามาสู่การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งถือเป็น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

คนกลาง มีบทบาทหน้าที่ในการท าหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย และเป็นผู้ให้ค าแนะน า และเสนอขายความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัย รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ ไม่มีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/
หรือศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ าเสมอ 
 
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ปดย
ให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับผู้เอาประกันรวมทั้งการให้บริการแก่ผู้เอา
ประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย เช่น ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า หรือหน้าที่ในการช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ก าหนดในกรมธรรม์
ประกันภัย รวมถึงต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยไว้อย่างปกติ ตามวิสัยของวิญญูชนจะพึงปฏิบัติ และ
เมื่อเกิดวินาศภัยข้ึนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบปดยไม่ชักช้า 
 ถ้านายหน้าประกันวินาศภัยให้ข้อมูลผิดพลาด ไม่เป็นกลาง หรือไม่ถูกต้อง หรือเห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน 
ย่อมจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบางฝ่ายเสียปอกาสในการได้รับประปยชน์สูงสุด และในบางกรณี อาจมีผลประปยชน์ทับซ้อน
กับบริษัท หรือผู้เอาประกันภัย ดังนั้น การปฏิบัติการใดๆ จึงจ าเป็นต้องมีการก ากับ ควบคุมให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
และกฎหมาย เพื่อพึงรักษาผลประปยชน์ของทุกฝ่าย ปดยด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และให้เป็นไปตามกติกา 
เงื่อนไขของสัญญา ความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 
3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ของธุรกิจโดยตลอด 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ 3 เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทัน
ต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ รับการพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยบางประเภทมีความสลับซับซ้อน บางประเภท ถูก
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับภัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทปดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น จึงต้องเป็นบุคคลที่พึง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลาย สามารถอธิบายให้ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ได้เห็น
ความแตกต่างของสินค้า (ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย) ทั้งในด้านความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อก าหนดในกรมธรรม์  
ประกันวินาศภัย รวมทั้ง สามารถเสนอแนะว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทไหนเหมาะสมกับลูกค้าทั้งด้านราคา 
(เบี้ยประกันภัย) และความคุ้มครอง  
 
 
 3 สามารถดูรายละเอียดค าว่า “อาชีพ” และ “วิชาชีพ” ได้ที่ www.sammachivonline.com/index.php/sammachiv--/item/16- 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-19 
 

 การพัฒนาความรู้ความสามารถของนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอนั้น จะส่งผลให้นายหน้าประกันวินาศภัยมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ทั้งยังจะ
ส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยยังอาจสามารถหาความรู้
เพิ่มเติมในด้านอ่ืนๆ ปดยไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เช่น ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทักษะการพูดการน าเสนอ หรือในเร่ือง
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถจะท าให้นายหน้าประกันวินาศภัย
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากในยุคปัจจุบัน 
 
4. รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่ 
 บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัท การที่
นายหน้าประกันวินาศภัยทราบว่าผู้เอาประกันประสบปัญหาทางด้านการเงินจนไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
รวมทั้งไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ตรงตามก าหนดที่นัดหมาย จึงเปิดเผย
เร่ืองนี้ให้บุคคลอื่นฟัง อาจท าให้เกิดความเสียหายหรือเสียประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย  
 
5. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใส 
 เพียงพอท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ 
 ปดยที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ดังนั้นจึง
เปรียบเสมือนว่านายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ต้องจัดให้บุคคลสามารถท าประกันวินาศภัยอย่างเหมาะสมทั้งในด้าน
ความคุ้มครอง และราคา (เบี้ยประกันภัย) ทั้งนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องประกอบธุรกิจปดยมีระบบการ
ด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดีให้เป็นไปตามกรอบกติกา กฎหมายที่ก ากับอยู่ และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
 
6. ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิด 
 ความเข้าใจผิด 
 นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของแต่ละบริษัทที่ตนต้องส่งงาน
อย่างถ่องแท้ ปดยศึกษาจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่างๆ ทั้งในเรื่องของเงื่อนไข ความคุ้มครอง อัตราเบี้ย
ประกันภัย เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม และไม่ใช้ถ้อยค าที่แสดงออกที่เป็นการ
สร้างความเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลต่อภาพพจน์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอขายต่อผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน
ทั่วไป  
 
 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

คนกลาง มีบทบาทหน้าที่ในการท าหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย และเป็นผู้ให้ค าแนะน า และเสนอขายความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัย รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ ไม่มีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/
หรือศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ าเสมอ 
 
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ปดย
ให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับผู้เอาประกันรวมทั้งการให้บริการแก่ผู้เอา
ประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย เช่น ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า หรือหน้าที่ในการช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ก าหนดในกรมธรรม์
ประกันภัย รวมถึงต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยไว้อย่างปกติ ตามวิสัยของวิญญูชนจะพึงปฏิบัติ และ
เมื่อเกิดวินาศภัยข้ึนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบปดยไม่ชักช้า 
 ถ้านายหน้าประกันวินาศภัยให้ข้อมูลผิดพลาด ไม่เป็นกลาง หรือไม่ถูกต้อง หรือเห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน 
ย่อมจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบางฝ่ายเสียปอกาสในการได้รับประปยชน์สูงสุด และในบางกรณี อาจมีผลประปยชน์ทับซ้อน
กับบริษัท หรือผู้เอาประกันภัย ดังนั้น การปฏิบัติการใดๆ จึงจ าเป็นต้องมีการก ากับ ควบคุมให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
และกฎหมาย เพื่อพึงรักษาผลประปยชน์ของทุกฝ่าย ปดยด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และให้เป็นไปตามกติกา 
เงื่อนไขของสัญญา ความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 
3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ของธุรกิจโดยตลอด 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ 3 เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทัน
ต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ รับการพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยบางประเภทมีความสลับซับซ้อน บางประเภท ถูก
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับภัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทปดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น จึงต้องเป็นบุคคลที่พึง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลาย สามารถอธิบายให้ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ได้เห็น
ความแตกต่างของสินค้า (ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย) ทั้งในด้านความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อก าหนดในกรมธรรม์  
ประกันวินาศภัย รวมทั้ง สามารถเสนอแนะว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทไหนเหมาะสมกับลูกค้าทั้งด้านราคา 
(เบี้ยประกันภัย) และความคุ้มครอง  
 
 
 3 สามารถดูรายละเอียดค าว่า “อาชีพ” และ “วิชาชีพ” ได้ที่ www.sammachivonline.com/index.php/sammachiv--/item/16- 
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 การพัฒนาความรู้ความสามารถของนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอนั้น จะส่งผลให้นายหน้าประกันวินาศภัยมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ทั้งยังจะ
ส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยยังอาจสามารถหาความรู้
เพิ่มเติมในด้านอ่ืนๆ ปดยไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เช่น ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทักษะการพูดการน าเสนอ หรือในเร่ือง
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถจะท าให้นายหน้าประกันวินาศภัย
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากในยุคปัจจุบัน 
 
4. รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่ 
 บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัท การที่
นายหน้าประกันวินาศภัยทราบว่าผู้เอาประกันประสบปัญหาทางด้านการเงินจนไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
รวมทั้งไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ตรงตามก าหนดที่นัดหมาย จึงเปิดเผย
เร่ืองนี้ให้บุคคลอื่นฟัง อาจท าให้เกิดความเสียหายหรือเสียประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย  
 
5. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใส 
 เพียงพอท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ 
 ปดยที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ดังนั้นจึง
เปรียบเสมือนว่านายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ต้องจัดให้บุคคลสามารถท าประกันวินาศภัยอย่างเหมาะสมทั้งในด้าน
ความคุ้มครอง และราคา (เบี้ยประกันภัย) ทั้งนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องประกอบธุรกิจปดยมีระบบการ
ด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดีให้เป็นไปตามกรอบกติกา กฎหมายที่ก ากับอยู่ และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
 
6. ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิด 
 ความเข้าใจผิด 
 นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของแต่ละบริษัทที่ตนต้องส่งงาน
อย่างถ่องแท้ ปดยศึกษาจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่างๆ ทั้งในเรื่องของเงื่อนไข ความคุ้มครอง อัตราเบี้ย
ประกันภัย เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม และไม่ใช้ถ้อยค าที่แสดงออกที่เป็นการ
สร้างความเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลต่อภาพพจน์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอขายต่อผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน
ทั่วไป  
 
 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 6.4  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 6 ประการ เป็นหลักการที่ส าคัญที่ก าหนดขึ้นปดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการก ากับดูแลนายหน้าประกันวินาศภัย
และเป็นข้อก าหนดที่นายหน้าประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (ICPs)4 ที่ก าหนดขึ้นปดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  (International Association of 
Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537  

ปดยหลักการข้างต้น ก าหนดให้นายหน้าประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาประปยชน์ของผู้เอาประกันภัย ปดยค านึงถึงหลักความซื่อตรง ความปปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงมี
ความเป็นธรรมกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ บริษัทประกันวินาศภัย ผู้ถือหุ้น (กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย 
นิติบุคคล) และคู่ค้า ทั้งนี้เพื่อประปยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
1. แนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ก าหนดว่า “ควรปฏิบัติ” ได้แก่  

1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า5  
1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
1.4 การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
1.8 การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 
 
 
 4 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นปดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ 
 5 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
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 1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อ
ลูกค้าเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุผลว่าลูกค้ามิได้เป็นผู้จัดการการประกันภัยด้วยตนเอง และนายหน้าประกันวินาศภัยก็
มิได้จัดการการประกันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของเงินเอง แต่เป็นการเข้ามาจัดการการประกันภัยในนามของ
ลูกค้า ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีกระบวนการจัดการการประกันภัยที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพื่อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า  
 1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการการประกันภัย
ในนามลูกค้า เพื่อเข้าท าสัญญากับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นคู่สัญญาของผู้เอาประกันภัย ด้วยการปฏิบัติอยู่บนหลักความซื่อสัตย์ มีความ 
เสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปดยไม่เอารัด  
เอาเปรียบ 
 1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น กรรมการนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของกฎหมาย (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ที่ระบุถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการในการดูแลการ
บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประปยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งเป็นเจ้าของเงินและเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ปดยหน้าที่ทั้ง 4 ประการ ได้แก่  

1)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)  
2)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประปยชน์ของลูกค้า (Duty of Loyalty)  
3)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในกฎหมาย และกฎระเบียบ (Duty of Obedience)  
4)  การปฏิบัติหน้าที่เปิดเผยความจริง (Duty of Disclosure)  

 1.4 การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ควรดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานในองค์กร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง 
ปปร่งใส สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เนื่องด้วย
พนักงานเป็นตัวแทนขององค์กรในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนั้น หากพนักงานมีความรู้ความสามารถ ก็จะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์อันดีขององค์กรนั้น และธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวม  
 1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพ ด้วยการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ  
 1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นคนกลางในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด และเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ต่อหน้าที่ดังกล่าวแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยควรส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญเติบปตให้กับประเทศชาติ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   372 2/28/2563 BE   9:13 PM

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
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เรื่องที่ 6.4  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 6 ประการ เป็นหลักการที่ส าคัญที่ก าหนดขึ้นปดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการก ากับดูแลนายหน้าประกันวินาศภัย
และเป็นข้อก าหนดที่นายหน้าประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (ICPs)4 ที่ก าหนดขึ้นปดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  (International Association of 
Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537  

ปดยหลักการข้างต้น ก าหนดให้นายหน้าประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาประปยชน์ของผู้เอาประกันภัย ปดยค านึงถึงหลักความซื่อตรง ความปปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงมี
ความเป็นธรรมกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ บริษัทประกันวินาศภัย ผู้ถือหุ้น (กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย 
นิติบุคคล) และคู่ค้า ทั้งนี้เพื่อประปยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
1. แนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ก าหนดว่า “ควรปฏิบัติ” ได้แก่  

1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า5  
1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
1.4 การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
1.8 การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 
 
 
 4 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นปดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ 
 5 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-21 
 

 1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อ
ลูกค้าเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุผลว่าลูกค้ามิได้เป็นผู้จัดการการประกันภัยด้วยตนเอง และนายหน้าประกันวินาศภัยก็
มิได้จัดการการประกันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของเงินเอง แต่เป็นการเข้ามาจัดการการประกันภัยในนามของ
ลูกค้า ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีกระบวนการจัดการการประกันภัยที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพื่อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า  
 1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการการประกันภัย
ในนามลูกค้า เพื่อเข้าท าสัญญากับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นคู่สัญญาของผู้เอาประกันภัย ด้วยการปฏิบัติอยู่บนหลักความซื่อสัตย์ มีความ 
เสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปดยไม่เอารัด  
เอาเปรียบ 
 1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น กรรมการนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของกฎหมาย (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ที่ระบุถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการในการดูแลการ
บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประปยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งเป็นเจ้าของเงินและเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ปดยหน้าที่ทั้ง 4 ประการ ได้แก่  

1)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)  
2)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประปยชน์ของลูกค้า (Duty of Loyalty)  
3)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในกฎหมาย และกฎระเบียบ (Duty of Obedience)  
4)  การปฏิบัติหน้าที่เปิดเผยความจริง (Duty of Disclosure)  

 1.4 การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ควรดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานในองค์กร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง 
ปปร่งใส สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เนื่องด้วย
พนักงานเป็นตัวแทนขององค์กรในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนั้น หากพนักงานมีความรู้ความสามารถ ก็จะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์อันดีขององค์กรนั้น และธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวม  
 1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพ ด้วยการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ  
 1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นคนกลางในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด และเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ต่อหน้าที่ดังกล่าวแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยควรส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญเติบปตให้กับประเทศชาติ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้ง 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และไม่เอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคู่ค้าเป็น  
ผู้เกื้อกูลในการประกอบธุรกิจ 
 1.8 การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี ควรยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค เพื่อการประกอบธุรกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน และประกอบ
ธุรกิจปดยตั้งมั่นอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม 
 1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้าง- 
สรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเมื่อสังคมดี ชุมชนดี ก็จะ
ส่งผลให้การประกอบอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่ งยืน กิจการเติบปต และส่งผลให้ธุรกิจประกัน
วินาศภัยเจริญเติบปตด้วยเช่นกัน 

ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าเท่านั้น ส าหรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อบุคคลอ่ืนที่
เก่ียวข้อง จะกล่าวถึงในคู่มือหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่  2 (นว. 2) และ 3 (นว. 3) 
ต่อไป  
 
2. แนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย  

นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการให้บริการ และด าเนินการใดๆ เพื่อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า มิใช่เพียงการน าเสนอด้านราคาเพียงอย่างเดียว ปดยงานหลักของนายหน้าประกันวินาศภัย
ในการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าในการให้บริการมี 2 งานหลัก ได้แก่ 1) การบริการด้านการตลาด (Marketing) และ  
2) การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims)  
 2.1 การบริการด้านการตลาด แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน คือ 
  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย 
  2.1.3  ขั้นตอนการยืนยันและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.4 ขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 
  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย  
  นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) สอบถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงภัย หรือก่อนให้ค าแนะน าหรือท าสัญญา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และ
ลักษณะของลูกค้า เช่น ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ และประวัติความเสี่ยงภัย เป็นต้น 
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2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ถ้ามีข้อสงสัยควรสอบถามลูกค้าเพิ่มเติม 
และศึกษาค้นหาข้อมูลที่เป็นประปยชน์เพิ่มเติมเพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ 

3) เข้าส ารวจภัยส าหรับธุรกิจ หรือลักษณะส่ิงปลูกสร้างบางประเภท ปดยประสานงานกับบริษัท
ประกันวินาศภัยเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจภัยเข้าส ารวจภัยให้แก่ลูกค้า และท าเป็นรายงาน
การส ารวจภัย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงภัยและข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป  

4) ให้ค าแนะน าวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงภัย
ของลูกค้า เพื่อให้ความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละราย รวมถึง
ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และท าการตลาดปดยค านึงถึงผลประปยชน์ของลูกค้า  

6) ศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแต่ละประเภท ทั้งของบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน และของต่างบริษัทประกันวินาศภัย  

7) คัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัยที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางการเงิน มี
การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน 

8) น าเสนอการเปรียบเทียบและอธิบายเงื่อนไขและข้อจ ากัดของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัยให้
ลูกค้าเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แจงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ลูกค้าทราบปดยไม่ปกปิด และ
ต้องไม่มีผลประปยชน์แอบแฝง รวมถึงต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้นถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด  

9) ท าการจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างรัดกุมมิให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคล
ที่สามได้ และมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ปดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เก็บเป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดอาจจะต้องมีการ
เปิดเผย และต่อใคร 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
2) ไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการ

ประกันภัย 
3) ไม่ให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระ 

ส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
4) ไม่เสนอลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าให้ท าประกันวินาศภัย 
5) ไม่เสนอขายด้วยการกล่าวร้ายทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือนายหน้าประกันวินาศภัยอ่ืน 
6) ไม่ท าการปฆษณาเกินความจริง หรือปอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญแห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้ง 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และไม่เอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคู่ค้าเป็น  
ผู้เกื้อกูลในการประกอบธุรกิจ 
 1.8 การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี ควรยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค เพื่อการประกอบธุรกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน และประกอบ
ธุรกิจปดยตั้งมั่นอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม 
 1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้าง- 
สรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเมื่อสังคมดี ชุมชนดี ก็จะ
ส่งผลให้การประกอบอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่ งยืน กิจการเติบปต และส่งผลให้ธุรกิจประกัน
วินาศภัยเจริญเติบปตด้วยเช่นกัน 

ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าเท่านั้น ส าหรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อบุคคลอ่ืนที่
เก่ียวข้อง จะกล่าวถึงในคู่มือหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่  2 (นว. 2) และ 3 (นว. 3) 
ต่อไป  
 
2. แนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย  

นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการให้บริการ และด าเนินการใดๆ เพื่อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า มิใช่เพียงการน าเสนอด้านราคาเพียงอย่างเดียว ปดยงานหลักของนายหน้าประกันวินาศภัย
ในการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าในการให้บริการมี 2 งานหลัก ได้แก่ 1) การบริการด้านการตลาด (Marketing) และ  
2) การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims)  
 2.1 การบริการด้านการตลาด แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน คือ 
  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย 
  2.1.3  ขั้นตอนการยืนยันและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.4 ขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 
  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย  
  นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) สอบถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงภัย หรือก่อนให้ค าแนะน าหรือท าสัญญา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และ
ลักษณะของลูกค้า เช่น ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ และประวัติความเสี่ยงภัย เป็นต้น 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-23 
 

2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ถ้ามีข้อสงสัยควรสอบถามลูกค้าเพิ่มเติม 
และศึกษาค้นหาข้อมูลที่เป็นประปยชน์เพิ่มเติมเพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ 

3) เข้าส ารวจภัยส าหรับธุรกิจ หรือลักษณะสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ปดยประสานงานกับบริษัท
ประกันวินาศภัยเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจภัยเข้าส ารวจภัยให้แก่ลูกค้า และท าเป็นรายงาน
การส ารวจภัย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงภัยและข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป  

4) ให้ค าแนะน าวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงภัย
ของลูกค้า เพื่อให้ความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละราย รวมถึง
ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และท าการตลาดปดยค านึงถึงผลประปยชน์ของลูกค้า  

6) ศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแต่ละประเภท ทั้งของบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน และของต่างบริษัทประกันวินาศภัย  

7) คัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัยที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางการเงิน มี
การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน 

8) น าเสนอการเปรียบเทียบและอธิบายเงื่อนไขและข้อจ ากัดของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัยให้
ลูกค้าเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แจงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ลูกค้าทราบปดยไม่ปกปิด และ
ต้องไม่มีผลประปยชน์แอบแฝง รวมถึงต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้นถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด  

9) ท าการจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างรัดกุมมิให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคล
ที่สามได้ และมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ปดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เก็บเป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดอาจจะต้องมีการ
เปิดเผย และต่อใคร 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
2) ไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการ

ประกันภัย 
3) ไม่ให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระ 

ส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
4) ไม่เสนอลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าให้ท าประกันวินาศภัย 
5) ไม่เสนอขายด้วยการกล่าวร้ายทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือนายหน้าประกันวินาศภัยอ่ืน 
6) ไม่ท าการปฆษณาเกินความจริง หรือปอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญแห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

7) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย6 
(1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการ

เสนอขาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับลูกค้าอย่างชัดเจน แจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น หากลูกค้าไม่ประสงค์จะซื้อนายหน้าประกันวินาศภัยควรยุติการขายทันที 

(2)  ท าการเสนอขายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-19.00 น. ส าหรับการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางปทรศัพท์ เว้นแต่มีการนัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยปดยความยินยอมของลูกค้าที่ได้รับการนัดหมาย และห้ามเสนอขายกับลูกค้าที่แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว หรือลูกค้าที่ส านักงานแจ้งให้ทราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลา
ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อจากส านักงาน แล้วแต่กรณี 

(3)  อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขายปดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่
ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น พร้อมสรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย จ านวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย และค าเตือนให้ผู้มุ่งหวัง
ศึกษา อ่าน และท าความเข้าใจ ในข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

(4)  แนะน าให้ลูกค้าท าประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัย  

(5)  ออกเลขที่อ้างอิงหรือเอกสารอ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิ
ประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า 

(6)  ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย และต้องแสดงหนังสือมอบ
อ านาจให้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกัน
วินาศภัยและส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ลูกค้า 

(7)  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า  หรือให้
ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า  ปดยวิธีการสื่อสารควรมีความชัดเจน
และไม่ชักน าในทางที่ผิด 

(8)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย และต้องมั่นใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามี
คุณภาพ และปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า และลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการ
ของลูกค้า 
 
 
 

6 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน ปดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-25 
 

(9)  น าส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไปยังบริษัทประกันวินาศภัยปดยทันที และต้องมี
นปยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อผลประปยชน์ของลูกค้า เช่น มีการแยกบัญชี
ของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลางประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บ
รักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการตรวจสอบ เป็นต้น 

8) การเสนอขายผ่านทางสื่อปฆษณา7  
(1)  ออกแบบข้อความที่ปฆษณาให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ก ากวม และไม่เป็นเท็จหรือ

เกินความจริง หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและต้องระบุอย่างชัดเจน
เก่ียวกับผลประปยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ ปดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 

(2)  ระบุให้มีการแถลงสุขภาพให้ชัดเจนในใบค าขอเอาประกันภัย ในกรณีมีการปฆษณาระบุ
ว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” และหากต้องมีการแถลงสุขภาพ ต้องระบุเพิ่มด้วยว่าการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 

(3)  ระบุแหล่งที่มาของรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีการอ้างอิง และไม่ตัดทอน
ข้อมูล จนอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญและต้องมีข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้พนักงานเจ้าที่ตรวจสอบได้  

(4)  ใช้ข้อความ หรือภาพ ตัวอักษรของค าเตือนและค าอธิบายรายละเอียดในสื่อปฆษณาให้มี
ความคมชัด และอ่านได้ชัดเจน และควรระบุค าเตือนปดยใช้ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความ
คุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท าประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอ่ืนใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน หากเป็นสื่อ
ปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียง ค าเตือน และค าอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟังเข้าใจได้
ในสื่อปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง 
  2.1.3 ขั้นตอนการยืนยันและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง 

2) ขอค ายืนยันจากลูกค้าอีกครั้ง ปดยการปทรศัพท์ไปหาลูกค้า หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
ซึ่งต้องกระท าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า และกระท าด้วยความเต็มใจ สุภาพ และ
จริงใจ  

3) แจ้งเร่ืองสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ให้ลูกค้าทราบด้วย ส าหรับ
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางปทรศัพท์ และการเสนอขายปดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง 

 
 
 

 7 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางสื่อปฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย6 
(1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการ

เสนอขาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับลูกค้าอย่างชัดเจน แจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น หากลูกค้าไม่ประสงค์จะซื้อนายหน้าประกันวินาศภัยควรยุติการขายทันที 

(2)  ท าการเสนอขายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-19.00 น. ส าหรับการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางปทรศัพท์ เว้นแต่มีการนัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยปดยความยินยอมของลูกค้าที่ได้รับการนัดหมาย และห้ามเสนอขายกับลูกค้าที่แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว หรือลูกค้าที่ส านักงานแจ้งให้ทราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลา
ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อจากส านักงาน แล้วแต่กรณี 

(3)  อธิบายเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายปดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่
ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น พร้อมสรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย จ านวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย และค าเตือนให้ผู้มุ่งหวัง
ศึกษา อ่าน และท าความเข้าใจ ในข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

(4)  แนะน าให้ลูกค้าท าประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัย  

(5)  ออกเลขที่อ้างอิงหรือเอกสารอ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิ
ประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า 

(6)  ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย และต้องแสดงหนังสือมอบ
อ านาจให้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกัน
วินาศภัยและส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ลูกค้า 

(7)  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า  หรือให้
ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า  ปดยวิธีการสื่อสารควรมีความชัดเจน
และไม่ชักน าในทางที่ผิด 

(8)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย และต้องมั่นใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามี
คุณภาพ และปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า และลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการ
ของลูกค้า 
 
 
 

6 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน ปดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-25 
 

(9)  น าส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไปยังบริษัทประกันวินาศภัยปดยทันที และต้องมี
นปยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อผลประปยชน์ของลูกค้า เช่น มีการแยกบัญชี
ของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลางประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บ
รักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการตรวจสอบ เป็นต้น 

8) การเสนอขายผ่านทางสื่อปฆษณา7  
(1)  ออกแบบข้อความที่ปฆษณาให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ก ากวม และไม่เป็นเท็จหรือ

เกินความจริง หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและต้องระบุอย่างชัดเจน
เก่ียวกับผลประปยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ ปดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 

(2)  ระบุให้มีการแถลงสุขภาพให้ชัดเจนในใบค าขอเอาประกันภัย ในกรณีมีการปฆษณาระบุ
ว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” และหากต้องมีการแถลงสุขภาพ ต้องระบุเพิ่มด้วยว่าการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 

(3)  ระบุแหล่งที่มาของรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีการอ้างอิง และไม่ตัดทอน
ข้อมูล จนอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญและต้องมีข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้พนักงานเจ้าที่ตรวจสอบได้  

(4)  ใช้ข้อความ หรือภาพ ตัวอักษรของค าเตือนและค าอธิบายรายละเอียดในสื่อปฆษณาให้มี
ความคมชัด และอ่านได้ชัดเจน และควรระบุค าเตือนปดยใช้ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความ
คุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท าประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอ่ืนใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน หากเป็นสื่อ
ปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียง ค าเตือน และค าอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟังเข้าใจได้
ในสื่อปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง 
  2.1.3 ขั้นตอนการยืนยันและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง 

2) ขอค ายืนยันจากลูกค้าอีกครั้ง ปดยการปทรศัพท์ไปหาลูกค้า หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
ซึ่งต้องกระท าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า และกระท าด้วยความเต็มใจ สุภาพ และ
จริงใจ  

3) แจ้งเร่ืองสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ให้ลูกค้าทราบด้วย ส าหรับ
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางปทรศัพท์ และการเสนอขายปดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง 

 
 
 

 7 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางสื่อปฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5) ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย และแนบเอกสารสรุปเง่ือนไขความคุ้มครอง  
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หากมีข้อมูลต้องแก้ไขต้องรีบประสานงานไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดการแก้ไขด้วย 

6) จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของลูกค้า 
7) จัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ลูกค้า หรือผู้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิก เมื่อได้ด าเนินการ

ส่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรอง พร้อมอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการช าระเงินที่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทให้ลูกค้าทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 

8) ให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุหน้ าที่ที่ก าหนดภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหว่างที่สัญญายังไม่หมดอายุต่อผู้เอา
ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย 

9) ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงภัยของลูกค้าในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย หากความเสี่ยงภัย
ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องตรวจสอบความเหมาะสมความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย และแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อท าการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.4 ขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ตรวจสอบความถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย  พร้อมการ
ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติความเสียหายของลูกค้า (ถ้ามี) และประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบริษัท
ประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย 

2)  ประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกรมธรรม์
ประกันภัย 

3) ประสานงานขอข้อมูลความเสี่ยงภัยในปัจจุบัน หรือรายละเอียดทรัพย์สิน หรือการเปลี่ยน -
แปลงที่มีผลต่อกรมธรรม์ประกันภัยกับลูกค้า เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไข ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดความคุ้มครองใหม่ที่เหมาะสม 

4) ชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบ และพิจารณาเก่ียวกับความ
คุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้นใหม่ พร้อมค่าเบี้ยประกันภัยใหม่ 

5) จัดส่งใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และจัดท าสรุปการเปลี่ยนแปลง 
(ถ้ามี) พร้อมติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดในใบเตือนต่ออายุ แนะน า และรับฟังความต้องการของลูกค้าด้วยความ
เต็มใจ  
  2.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า 
ดังนี้  

1) ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยในด้านการ
ให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย ปดยเฉพาะในเร่ืองการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย 
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2) มีการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หรือบุคคล 
ภายนอกที่ได้รับความเสียหายด้วยความยุติธรรม ปปร่งใส ใส่ใจ และด าเนินการด้วยความรวดเร็วทั้งการประสานงาน
แก้ไข และการติดต่อกลับไปยังลูกค้า 

3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า และติดตามผลอยู่เสมอ เพื่อด าเนินการปรับปรุง
การให้บริการในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  

4) น าข้อร้องเรียนของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการของตนเองอยู่เสมอ และแสดงความขอบคุณ
ทุกคร้ังที่ลูกค้าให้ค าแนะน า 

5) ให้ความส าคัญกับผลประปยชน์ของลูกค้ามากกว่าผลประปยชน์ของตนเองทุกครั้ง และให้ 
บริการด้วยความเต็มใจปดยไม่หวังผลประปยชน์ใดๆ  

6) ให้รางวัลพนักงานที่มีการให้บริการลูกค้าที่ดี มีจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

7) ให้ปอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะบริการ
ผู้เอาประกันภัยได้เป็นอย่างดี และต้องมีการทบทวนการท างานของพนักงานอยู่ตลอดเวลา  
 2.2 การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) จัดท ารายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการรับเรื่องร้องเรียน
ให้แก่ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

2) จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ค้นหา ตรวจสอบ หรือทราบจ านวนสถิติและประวัติของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

3)  แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยทราบปดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการปกป้องผลประปยชน์
ให้แก่ลูกค้า 

4) จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลที่ลูกค้าและผู้รับประปยชน์กรอกในแบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนว่าถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตาม
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

5) ชี้แจงสิทธิประปยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์ควรจะได้รับ ด้วยการอธิบาย และชี้แจง
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิประปยชน์ต่างๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์ 

6) ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย ในการต้องเตรียม
ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ค าแนะน าและอธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อลูกค้า 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5) ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย และแนบเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง  
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หากมีข้อมูลต้องแก้ไขต้องรีบประสานงานไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดการแก้ไขด้วย 

6) จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของลูกค้า 
7) จัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ลูกค้า หรือผู้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิก เมื่อได้ด าเนินการ

ส่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรอง พร้อมอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการช าระเงินที่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทให้ลูกค้าทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 

8) ให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุหน้ าที่ที่ก าหนดภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหว่างที่สัญญายังไม่หมดอายุต่อผู้เอา
ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย 

9) ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงภัยของลูกค้าในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย หากความเสี่ยงภัย
ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องตรวจสอบความเหมาะสมความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย และแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อท าการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.4 ขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ตรวจสอบความถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย  พร้อมการ
ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติความเสียหายของลูกค้า (ถ้ามี) และประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบริษัท
ประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย 

2)  ประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดที่ เปลี่ยนแปลงไปจากกรมธรรม์
ประกันภัย 

3) ประสานงานขอข้อมูลความเสี่ยงภัยในปัจจุบัน หรือรายละเอียดทรัพย์สิน หรือการเปลี่ยน -
แปลงที่มีผลต่อกรมธรรม์ประกันภัยกับลูกค้า เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไข ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดความคุ้มครองใหม่ที่เหมาะสม 

4) ชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบ และพิจารณาเก่ียวกับความ
คุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้นใหม่ พร้อมค่าเบี้ยประกันภัยใหม่ 

5) จัดส่งใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และจัดท าสรุปการเปลี่ยนแปลง 
(ถ้ามี) พร้อมติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดในใบเตือนต่ออายุ แนะน า และรับฟังความต้องการของลูกค้าด้วยความ
เต็มใจ  
  2.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า 
ดังนี้  

1) ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยในด้านการ
ให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย ปดยเฉพาะในเร่ืองการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย 
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2) มีการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หรือบุคคล 
ภายนอกที่ได้รับความเสียหายด้วยความยุติธรรม ปปร่งใส ใส่ใจ และด าเนินการด้วยความรวดเร็วทั้งการประสานงาน
แก้ไข และการติดต่อกลับไปยังลูกค้า 

3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า และติดตามผลอยู่เสมอ เพื่อด าเนินการปรับปรุง
การให้บริการในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  

4) น าข้อร้องเรียนของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการของตนเองอยู่เสมอ และแสดงความขอบคุณ
ทุกคร้ังที่ลูกค้าให้ค าแนะน า 

5) ให้ความส าคัญกับผลประปยชน์ของลูกค้ามากกว่าผลประปยชน์ของตนเองทุกครั้ง และให้ 
บริการด้วยความเต็มใจปดยไม่หวังผลประปยชน์ใดๆ  

6) ให้รางวัลพนักงานที่มีการให้บริการลูกค้าที่ดี มีจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

7) ให้ปอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะบริการ
ผู้เอาประกันภัยได้เป็นอย่างดี และต้องมีการทบทวนการท างานของพนักงานอยู่ตลอดเวลา  
 2.2 การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) จัดท ารายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการรับเรื่องร้องเรียน
ให้แก่ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

2) จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ค้นหา ตรวจสอบ หรือทราบจ านวนสถิติและประวัติของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

3)  แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยทราบปดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการปกป้องผลประปยชน์
ให้แก่ลูกค้า 

4) จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลที่ลูกค้าและผู้รับประปยชน์กรอกในแบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนว่าถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตาม
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

5) ชี้แจงสิทธิประปยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์ควรจะได้รับ ด้วยการอธิบาย และชี้แจง
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิประปยชน์ต่างๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์ 

6) ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย ในการต้องเตรียม
ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ค าแนะน าและอธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อลูกค้า 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7) เข้าเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนแทนลูกค้า แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการ
ตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลังจากตกลงค่าสินไหมทดแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควรท าบันทึกการตกลง
ค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นทางการจากการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย เมื่อการตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการตกลงการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

8) เข้ามาให้ค าแนะน า ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวข้องในการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาปตตุลาการ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยทุกครั้งหากได้รับการร้องขอจากผู้เอา
ประกันภัย 

9) จัดท าบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ควรเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันอยู่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดเก็บเป็นเอกสาร หรือเก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อประปยชน์ในการค้นหา จัดท าสถิติ 
การติดตามผู้เอาประกันภัย หรือการตรวจสอบประวัติผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

10) ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทประกันภัยให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการ  
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ปปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จนถึงการจ่ายสินไหมทดแทน 
 แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อลูกค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-29 
 

เรื่องที่ 6.5  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

คู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 2 และ 3 (นว. 1, นว. 2 และ นว. 3)  
มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความครอบคลุม และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จึงจะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  

ปดยคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) นั้น จะกล่าวถึงหลัก
จรรยาบรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2)  
จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 
(นว. 3) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีการหาลูกค้า (Soliciting Clients)  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการ
กระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ 

ความเป็นมา: นายธงชาติซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยท างานอยู่กับบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย 
จ ากัด มานานหลายปี แต่ต้องการจะออกจากบริษัทเดิมไปเปิดบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยของตนเองบ้าง ในขณะที่
นายธงชาติยังไม่ได้ลาออกจากบริษัทเดิมนั้น นายธงชาติได้ค่อยๆ ชักชวนลูกค้าของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่
ตนท างานอยู่ ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ที่เขาจะตั้งขึ้น 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายธงชาติ ถือได้ว่าเป็นการกระท าที่ไม่จงรักภักดีและไม่ซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง 
เป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด และในกรณีที่มีการกระท าความผิดชัดเจน 
เช่น จัดท าเอกสารรายชื่อลูกค้าเก็บไว้เอง นายธงชาติอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีได้ในข้อหายักยอกทรัพย์สินของบริษัท 
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากนายธงชาติอยู่ในฐานะกรรมการของบริษัท การกระท าของนายธงชาติถือว่าเป็นการละเมิดต่อ
หน้าที่ที่ได้รับอ านาจมาจากผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์ 
 ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมที่ต้องใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมาพินิจพิจารณาก็คือ ในขณะที่ นาย 
ธงชาติชักชวนลูกค้านั้น นายธงชาติใช้เวลาท างานของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด หรือไม่ ค าว่า “เวลา
ท างาน” คงต้องกินความไปมากกว่าเวลาเปิดท าการของบริษัท เช่น 08.30–17.00 น. แต่เป็นเวลาที่นายธงชาติท างาน
เป็นพนักงานอยู่ ตราบใดที่นายธงชาติยังเป็นพนักงานของบริษัท นายธงชาติมีหน้าที่ต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทและเพื่อผลประปยชน์ของบริษัทเท่านั้น  
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7) เข้าเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนแทนลูกค้า แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการ
ตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลังจากตกลงค่าสินไหมทดแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควรท าบันทึกการตกลง
ค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นทางการจากการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย เมื่อการตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าท่ีแจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการตกลงการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

8) เข้ามาให้ค าแนะน า ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวข้องในการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาปตตุลาการ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยทุกครั้งหากได้รับการร้องขอจากผู้เอา
ประกันภัย 

9) จัดท าบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ควรเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันอยู่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดเก็บเป็นเอกสาร หรือเก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อประปยชน์ในการค้นหา จัดท าสถิติ 
การติดตามผู้เอาประกันภัย หรือการตรวจสอบประวัติผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

10) ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทประกันภัยให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการ  
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ปปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จนถึงการจ่ายสินไหมทดแทน 
 แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อลูกค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 6.5  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

คู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 2 และ 3 (นว. 1, นว. 2 และ นว. 3)  
มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความครอบคลุม และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จึงจะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  

ปดยคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) นั้น จะกล่าวถึงหลัก
จรรยาบรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2)  
จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 
(นว. 3) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีการหาลูกค้า (Soliciting Clients)  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการ
กระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ 

ความเป็นมา: นายธงชาติซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยท างานอยู่กับบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย 
จ ากัด มานานหลายปี แต่ต้องการจะออกจากบริษัทเดิมไปเปิดบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยของตนเองบ้าง ในขณะที่
นายธงชาติยังไม่ได้ลาออกจากบริษัทเดิมนั้น นายธงชาติได้ค่อยๆ ชักชวนลูกค้าของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่
ตนท างานอยู่ ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ที่เขาจะตั้งขึ้น 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายธงชาติ ถือได้ว่าเป็นการกระท าที่ไม่จงรักภักดีและไม่ซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง 
เป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด และในกรณีที่มีการกระท าความผิดชัดเจน 
เช่น จัดท าเอกสารรายชื่อลูกค้าเก็บไว้เอง นายธงชาติอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีได้ในข้อหายักยอกทรัพย์สินของบริษัท 
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากนายธงชาติอยู่ในฐานะกรรมการของบริษัท การกระท าของนายธงชาติถือว่าเป็นการละเมิดต่อ
หน้าที่ที่ได้รับอ านาจมาจากผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์ 
 ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมที่ต้องใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมาพินิจพิจารณาก็คือ ในขณะที่ นาย 
ธงชาติชักชวนลูกค้านั้น นายธงชาติใช้เวลาท างานของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด หรือไม่ ค าว่า “เวลา
ท างาน” คงต้องกินความไปมากกว่าเวลาเปิดท าการของบริษัท เช่น 08.30–17.00 น. แต่เป็นเวลาที่นายธงชาติท างาน
เป็นพนักงานอยู่ ตราบใดที่นายธงชาติยังเป็นพนักงานของบริษัท นายธงชาติมีหน้าที่ต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทและเพื่อผลประปยชน์ของบริษัทเท่านั้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายธงชาติต้องไม่ชักชวนลูกค้าออกไปท าประกันภัยกับบริษัทอื่น ตราบที่นายธงชาติเป็น
พนักงานของบริษัท เพราะเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายด้วย  

 
กรณีศึกษาที่ 2 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการ
กระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ 

ความเป็นมา: กรรมการบริหารของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด สามรายร่วมกันออกไปตั้งบริษัทใหม ่
ปดยที่กรรมการเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการว่างจ้างซึ่งสัญญาว่าจ้างมีเงื่อนไขประเภทห้ามประกอบการแข่งขันกับนายจ้าง
ซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ นอกจากกรรมการสามรายนี้แล้วก็ยังมีพนักงานออกไปร่วมงานด้วย นายสมศักดิ์ อดีตผู้อ านวยการ
และกรรมการของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทใหม่นี้ด้วย 
นายสมศักดิ์ไปชักชวนนายชัยยศด้วยเห็นว่า นายชัยยศซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการอยู่ที่บริษัทเดิมนั้นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทบริษัทและลูกค้ารายบุคคล ปดยเสนอให้นายชัยยศไปเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ 
บริษัทใหม่ นายชัยยศเห็นว่าตนได้รับต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น และงานก็ตรงกับความถนัดอยู่แล้ว จึงตอบตกลง
และลาออกไปท างานกับบริษัทใหม่ เมื่อเร่ิมงานนายชัยยศก็เร่ิมท าการติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้า
ประกันภัย จ ากัด ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ทันที 

ประเด็นปัญหา: 
1. นายชัยยศไม่ได้ท าผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด เพราะนายชัยยศมีความรู้ความสามารถ การที่จะเป็น

ผู้ที่บริษัทใหม่ หรือการที่บริษัทอ่ืนๆ จะสนใจว่าจ้างไปท างานด้วยนั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา ไม่ว่านายสมศักดิ์จะเป็นผู้
มาติดต่อหรือไม่ นายชัยยศก็อาจจะออกไปอยู่บริษัทใดก็ได้ และนายชัยยศก็ไม่ได้มีสัญญาประเภทห้ามแข่งขันกันทาง
การค้าเหมือนเช่นกรรมการและผู้บริหาร แม้ว่านายชัยยศมาติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย 
จ ากัด หลังจากที่เขาไปท างานกับบริษัทใหม่แล้วก็มิได้ถือว่าผิดจรรยาบรรณ  

2. นายสมศักดิ์กระท าผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเดิมนายสมศักดิ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทยิ่งใหญ่
นายหน้าประกันภัย จ ากัด และมีสัญญาที่มีเงื่อนไขห้ามแข่งขันทางการค้ากับบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด 
ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงถือว่าเป็นการกระท าผิดเงื่อนไข แม้ว่าจะไม่ได้แข่งขันปดยตรงก็ตาม และการจ้างนายชัยยศมาท างาน
ก็ถือได้ว่าเป็นการจ้างนายชัยยศมาเป็นตัวแทนซึ่งกระท าการในนามของบริษัทใหม่ ซึ่งก่อตั้งปดยกรรมการที่มีเงื่อนไข 
ข้อนี้ ดังนั้นเร่ืองนี้จึงเป็นเร่ืองของการขัดแย้งทางผลประปยชน์ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายสมศักดิ์ต้องไม่ด าเนินการใดๆ เพื่อท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทเดิม และต้องไม่ว่าจ้าง
พนักงานบริษัทเดิมมาเป็นพนักงานเพื่อกระท าการในนามบริษัทใหม่ เนื่องจากเป็นการกระท าที่ขัดแย้งของ
ผลประปยชน์ 
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กรณีศึกษาที่ 3 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 

ความเป็นมา: ธนาคารดีเด่น จ ากัด มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล 
ปดยมีนายเอกชัยเป็นผู้จัดการสาขา และมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายเอกชัยได้รับนปยบายมาจาก
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารดีเด่น จ ากัด ให้แนะน านายสุวิทย์ซึ่งเป็นลูกค้าเงินกู้มาท าประกันอัคคีภัยกับบริษัท 
ยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ดีเด่น จ ากัด นายเอกชัยจึงแจ้งกับนายสุวิทย์ว่า
หากอยากได้เงินกู้จากธนาคารดีเด่น จ ากัด ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ
ต้องเป็นความคุ้มครองที่ธนาคารดีเด่น จ ากัด และบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) คัดเลือกไว้ให้อยู่แล้ว ปดย
นายสุวิทย์ไม่มีสิทธิไปท าประกันภัยกับที่อื่น 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายเอกชัย ผู้จัดการสาขาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสีย ปอกาส 
ในการได้รับประปยชน์สูงสุด และมีผลประปยชน์ทับซ้อนกับบริษัทประกันวินาศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายเอกชัยควรต้องบอกกับนายสุวิทย์ให้สามารถน าความคุ้มครองของบริษัทประกัน
วินาศภัยอ่ืนมาเปรียบเทียบ เพื่อนายเอกชัยจะได้น าข้อเสนอข้อมูลแก่บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หาก
ความคุ้มครองของบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนดีกว่า บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็ควรออกแบบความ
คุ้มครองใหม่ที่เหมาะสมแก่นายสุวิทย์ ถ้าบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่แล้ว ก็ให้
คัดเลือกความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นายสุวิทย์ พร้อมกันนี้ นายเอกชัย ผู้จัดการ
ธนาคาร ควรให้ค าแนะน าและจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับนายสุวิทย์ รวมทั้งการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ
ทั้งก่อน และหลังการขายประกันวินาศภัย 
 
กรณีศึกษาที่ 4 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 

ความเป็นมา: นางสมหญิงซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับนายสมชายซึ่งเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย หลังจากท าประกันภัยไปแล้ว นายสมชายไม่เคยมาให้บริการ หรือให้ค าแนะน าใดๆ เลย นางสมหญิง
ต้องด าเนินการเองทั้งหมด นางสมหญิงจึงน าเร่ืองนี้มาเล่าให้นายสมปองเพื่อนของตนซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ด้วย นายสมปองได้แนะน าให้นางสมหญิงยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิม  และมาท ากับตนเอง ซึ่งตนเองจะ
ให้บริการอย่างดี สามารถให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายสมปองผิดจรรยาบรรณ และผิดกฎหมาย ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยฯ และเป็นผลให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเสียประปยชน์จากการยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยก่อนก าหนดและครบตามสัญญาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายธงชาติต้องไม่ชักชวนลูกค้าออกไปท าประกันภัยกับบริษัทอื่น ตราบที่นายธงชาติเป็น
พนักงานของบริษัท เพราะเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายด้วย  

 
กรณีศึกษาที่ 2 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการ
กระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ 

ความเป็นมา: กรรมการบริหารของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด สามรายร่วมกันออกไปตั้งบริษัทใหม่ 
ปดยที่กรรมการเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการว่างจ้างซึ่งสัญญาว่าจ้างมีเงื่อนไขประเภทห้ามประกอบการแข่งขันกับนายจ้าง
ซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ นอกจากกรรมการสามรายนี้แล้วก็ยังมีพนักงานออกไปร่วมงานด้วย นายสมศักดิ์ อดีตผู้อ านวยการ
และกรรมการของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทใหม่นี้ด้วย 
นายสมศักดิ์ไปชักชวนนายชัยยศด้วยเห็นว่า นายชัยยศซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการอยู่ที่บริษัทเดิมนั้นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทบริษัทและลูกค้ารายบุคคล ปดยเสนอให้นายชัยยศไปเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ 
บริษัทใหม่ นายชัยยศเห็นว่าตนได้รับต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น และงานก็ตรงกับความถนัดอยู่แล้ว จึงตอบตกลง
และลาออกไปท างานกับบริษัทใหม่ เมื่อเร่ิมงานนายชัยยศก็เร่ิมท าการติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้า
ประกันภัย จ ากัด ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ทันที 

ประเด็นปัญหา: 
1. นายชัยยศไม่ได้ท าผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด เพราะนายชัยยศมีความรู้ความสามารถ การที่จะเป็น

ผู้ที่บริษัทใหม่ หรือการที่บริษัทอ่ืนๆ จะสนใจว่าจ้างไปท างานด้วยนั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา ไม่ว่านายสมศักดิ์จะเป็นผู้
มาติดต่อหรือไม่ นายชัยยศก็อาจจะออกไปอยู่บริษัทใดก็ได้ และนายชัยยศก็ไม่ได้มีสัญญาประเภทห้ามแข่งขันกันทาง
การค้าเหมือนเช่นกรรมการและผู้บริหาร แม้ว่านายชัยยศมาติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย 
จ ากัด หลังจากที่เขาไปท างานกับบริษัทใหม่แล้วก็มิได้ถือว่าผิดจรรยาบรรณ  

2. นายสมศักดิ์กระท าผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเดิมนายสมศักดิ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทยิ่งใหญ่
นายหน้าประกันภัย จ ากัด และมีสัญญาที่มีเงื่อนไขห้ามแข่งขันทางการค้ากับบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด 
ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงถือว่าเป็นการกระท าผิดเงื่อนไข แม้ว่าจะไม่ได้แข่งขันปดยตรงก็ตาม และการจ้างนายชัยยศมาท างาน
ก็ถือได้ว่าเป็นการจ้างนายชัยยศมาเป็นตัวแทนซึ่งกระท าการในนามของบริษัทใหม่ ซึ่งก่อตั้งปดยกรรมการที่มีเงื่อนไข 
ข้อนี้ ดังนั้นเร่ืองนี้จึงเป็นเร่ืองของการขัดแย้งทางผลประปยชน์ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายสมศักดิ์ต้องไม่ด าเนินการใดๆ เพื่อท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทเดิม และต้องไม่ว่าจ้าง
พนักงานบริษัทเดิมมาเป็นพนักงานเพื่อกระท าการในนามบริษัทใหม่ เนื่องจากเป็นการกระท าที่ขัดแย้งของ
ผลประปยชน์ 

 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-31 
 

กรณีศึกษาที่ 3 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 

ความเป็นมา: ธนาคารดีเด่น จ ากัด มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล 
ปดยมีนายเอกชัยเป็นผู้จัดการสาขา และมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายเอกชัยได้รับนปยบายมาจาก
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารดีเด่น จ ากัด ให้แนะน านายสุวิทย์ซึ่งเป็นลูกค้าเงินกู้มาท าประกันอัคคีภัยกับบริษัท 
ยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ดีเด่น จ ากัด นายเอกชัยจึงแจ้งกับนายสุวิทย์ว่า
หากอยากได้เงินกู้จากธนาคารดีเด่น จ ากัด ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ
ต้องเป็นความคุ้มครองที่ธนาคารดีเด่น จ ากัด และบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) คัดเลือกไว้ให้อยู่แล้ว ปดย
นายสุวิทย์ไม่มีสิทธิไปท าประกันภัยกับที่อื่น 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายเอกชัย ผู้จัดการสาขาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสีย ปอกาส 
ในการได้รับประปยชน์สูงสุด และมีผลประปยชน์ทับซ้อนกับบริษัทประกันวินาศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายเอกชัยควรต้องบอกกับนายสุวิทย์ให้สามารถน าความคุ้มครองของบริษัทประกัน
วินาศภัยอ่ืนมาเปรียบเทียบ เพื่อนายเอกชัยจะได้น าข้อเสนอข้อมูลแก่บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หาก
ความคุ้มครองของบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนดีกว่า บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็ควรออกแบบความ
คุ้มครองใหม่ที่เหมาะสมแก่นายสุวิทย์ ถ้าบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่แล้ว ก็ให้
คัดเลือกความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นายสุวิทย์ พร้อมกันนี้ นายเอกชัย ผู้จัดการ
ธนาคาร ควรให้ค าแนะน าและจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับนายสุวิทย์ รวมทั้งการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ
ทั้งก่อน และหลังการขายประกันวินาศภัย 
 
กรณีศึกษาที่ 4 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 

ความเป็นมา: นางสมหญิงซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับนายสมชายซึ่งเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย หลังจากท าประกันภัยไปแล้ว นายสมชายไม่เคยมาให้บริการ หรือให้ค าแนะน าใดๆ เลย นางสมหญิง
ต้องด าเนินการเองทั้งหมด นางสมหญิงจึงน าเร่ืองนี้มาเล่าให้นายสมปองเพื่อนของตนซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ด้วย นายสมปองได้แนะน าให้นางสมหญิงยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิม  และมาท ากับตนเอง ซึ่งตนเองจะ
ให้บริการอย่างดี สามารถให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายสมปองผิดจรรยาบรรณ และผิดกฎหมาย ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยฯ และเป็นผลให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเสียประปยชน์จากการยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยก่อนก าหนดและครบตามสัญญาประกันภัย 
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8 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 
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รายชื่อผู้เขียน 

 

  
 
ชื่อ  อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
 วุฒิ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการทั่วไป  
   สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
วุฒิ  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   วท.ม. (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง)  
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  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน บทที่ 1 
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   MPA., Roosevelt University, U.S.A. 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 2 

 

 
ชื่อ   อาจารย์งามตา เขมะจิโต  
วุฒิ   บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
   บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  
   Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
   Institute   
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ   
บทที่เขียน  บทที่ 3, บทที่ 5, บทที่ 6 
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